
  

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość”  
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Białej Podlaskiej tel/fax 83 343 66 06 

e-mail: projektdslp@gmail.com 
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 w projekcie „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 

 

 

Formularz zgłoszeniowy ucznia  
do projektu „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 

 
 Nr projektu RPLU.12.02.00-06-0019/16-00 

 
 

Czas trwania projektu 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r. 
 

Data wpływu  

Podpis osoby przyjmującej 

zgłoszenie 

 

 
Deklarowana forma wsparcia:  

 

 

 
Dane personalne 

 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Numer ewidencyjny PESEL  

4. Data urodzenia  

5. Płeć kobieta / mężczyzna*
 

6. Wykształcenie  

Dane kontaktowe 

7. Kraj  

8. Województwo  

9. Powiat  

10. Gmina  

11. Miejscowość  

12. Ulica  

13. Nr budynku  Nr lokalu  

14. Kod pocztowy  

15. Telefon stacjonarny  

16. Telefon komórkowy  

17. Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Status na rynku pracy 

18. Osoba bezrobotna niezarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy 

tak/ nie* 
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19. Osoba bezrobotna zarejestrowana 
w ewidencji urzędów pracy 

tak/ nie* 

20. Osoba bierna zawodowo tak/ nie* 

21. Osoba ucząca się 
(wypełnić, jeżeli wybrano „tak” w punkcie 20 ) tak/ nie* 

22. Osoba nieuczestnicząca w kształceniu 
lub szkoleniu 

(wypełnić, jeżeli wybrano „tak” w punkcie 20 ) 

tak/ nie* 

23. Osoba pracująca tak/ nie* 

24. Wykonywany zawód 
(wypełnić, jeżeli wybrano „tak” w punkcie 23 ) 

 

25. Zatrudniony w: 
(wypełnić, jeżeli wybrano „tak” w punkcie 23 ) 

 

 

Sytuacja gospodarstwa domowego 

 

26. Osoba żyjąca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących 
tak/ nie* 

27. Osoba żyjąca w gospodarstwie 

domowym bez osób 

pracujących, z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 

 
tak/ nie* 

28. Osoba żyjąca w gospodarstwie 

składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu 

 
tak/ nie* 

29. Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

 

tak/ nie* 

 

Dane wrażliwe 

 

30. Osoba z niepełnosprawnościami tak/ nie / odmowa podania informacji* 
 
(wypełnić, jeżeli powyżej wybrano tak) 
Proszę określić specyficzne wymagania /potrzeby 
związane z udziałem w projekcie (np. dostępność 
miejsca realizacji, przekazywanych treści, 
rodzajów przekazu informacji): 
…...........................................................................
.................................…..........................................
............................................................................... 

31. Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

 

 
tak/ nie / odmowa podania informacji* 
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32. Osoba z innych grup w 

niekorzystnej sytuacji społecznej 

(inne niż wymienione powyżej) 

 

 

tak/ nie / odmowa podania informacji* 

33. Oświadczam, że: 

a) Jestem uczniem/uczennicą klasy ………… Technikum Nr 1 w  Zespole  Szkół  

Zawodowych  Nr  1  im.  Komisji Edukacji Narodowej  w Białej Podlaskiej, 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska    w zawodzie 

…………………………………………………………………………….. 

b) Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

c) Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

d) Upoważniam Gminę Miejską Biała Podlaska/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej i wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych (zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 

926, z późn. zm.) na potrzeby rekrutacji do projektu  „Dobra szkoła – lepsza 

przyszłość”. 

e) Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dobra 

szkoła – lepsza przyszłość” 

f) Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

g) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. 

dane są zgodne z prawdą. 

 
……………………………… ………………………………………………… 

Miejscowość, data Czytelny podpis ucznia 

 ………………………………………………… 

 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                      
*  niepotrzebne skreślić 

 
Załączniki (podkreślić właściwe): 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie woli uczestnictwa ucznia w projekcie  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych 

                          osobowych w zbiorach 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu  zgody na upowszechnianie  wizerunku  

Załącznik nr 7 – Opinia nauczyciela o zdiagnozowanych trudnościach w nauce lub  

                          uzdolnieniach/zainteresowaniach kandydata wymagających wsparcia 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wychowawcy  klasy o pochodzeniu kandydata  z rodziny dysfunkcyjnej 

Załącznik nr 9 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o niskich dochodach 


