
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO PROJEKTU: „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” 
 

Wypełnia osoba przyjmująca Formularz zgłoszeniowy:  

Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego Podpis osoby przyjmującej Formularz 
 

  

 

 

                       DANE PERSONALNE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

Imię/imiona: Nazwisko: 

 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

 

Płeć (właściwe zaznaczyć):  Kobieta  Mężczyzna PESEL: 

 

Obywatelstwo: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Miejscowość: Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: Kod pocztowy: Poczta: 

 

Gmina: Powiat: 

 

Województwo: Obszar (właściwe zaznaczyć):  miejski  wiejski 

ADRES DO KORESPONDENCJI (podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania):  

Miejscowość: Ulica: 

 

Numer domu: Numer lokalu: Kod pocztowy: Poczta: 

 

Gmina: Powiat: 

 

Województwo: Obszar (właściwe zaznaczyć):  miejski  wiejski 

DANE KONTAKTOWE  

Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

 
 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA  
(właściwe zaznaczyć - należy wykazać jeden, najwyższy ukończony poziom kształcenia): 

 Brak (brak formalnego wykształcenia)  Podstawowe (ukończona szkoła podstawowa) 

 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie 
szkoły gimnazjalnej) 

Ponadgimnazjalne: 
 ukończona szkoła średnia ogólna 
 ukończona szkoła średnia zawodowa 
 ukończona szkoła zasadnicza zawodowa 

 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie 
wyższym niż na poziomie szkoły średniej, lecz nie 
będące wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU ZAWODOWEGO (właściwe zaznaczyć): 

1. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy1:  TAK  NIE 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej opcjonalnie należy załączyć również do formularza zgłoszeniowego 
aktualnego zaświadczenia z MUP/PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, potwierdzającego w/w fakt 
W tym jestem osobą długotrwale bezrobotną w myśl Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 
 TAK  NIE 
Uwaga! Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 

2. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy1:  TAK  NIE  
W tym jestem osobą długotrwale bezrobotną w myśl Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 
 TAK  NIE 
Uwaga! Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 

3. Jestem osobą bierną zawodowo2  TAK  NIE 

• W tym osobą uczącą się (uczestniczącą w kształceniu formalnym, tj. uczęszczającą do szkoły/placówki 
kształcenia formalnego, obowiązkowego)  TAK  NIE 

• W tym osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu  TAK  NIE 

Uwaga! Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką 
nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest 
uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma 
pierwszeństwo). 

4. Jestem osobą pracującą3  TAK  NIE 
zatrudnioną w: 

 administracji rządowej  administracji samorządowej  organizacji pozarządowej 

 dużym przedsiębiorstwie  mikro, małym bądź średnim  prowadzę działalność 

 inne przedsiębiorstwie na własny rachunek  

w związku z powyższym wykonuję następujący zawód: 

 
1 Osoba bezrobotna- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia 
powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba 
bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.   
2 Osoby bierne zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotną). Osoba będąca na 
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, 
iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować 
jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.   



 
 instruktor praktycznej nauki zawodu  nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego  nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  pracownik instytucji rynku pracy 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji  pracownik instytucji szkolnictwa 

społecznej wyższego 

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny  pracownik ośrodka wsparcia 

i pieczy zastępczej ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej  rolnik 
 inny, jaki? 

Moje miejsce pracy to (należy podać nazwę firmy/ instytucji): 

 

Uwaga! Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, 
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za osoby pracujące. 

POZOSTAŁE INFORMACJE O KANDYDACIE –  
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam że (zaznaczyć właściwe): 

1. Jestem osobą fizyczną uczącą się/pracującą/zamieszkującą Gminę Działoszyce w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego  TAK  NIE 

2. Jestem osobą dorosłą w wieku aktywności zawodowej (pracującą pozostającą na urlopie 
macierzyńskim/wychowawczym) lub osobą niepracującą  TAK  NIE 
3.  4. Jestem osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat trzech  TAK  NIE  
Dane dziecka: 
Imię i nazwisko:   ____________________________ Data urodzenia:  _____________  PESEL:  __________________ . 

5. Nie korzystam z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 TAK, nie korzystam z tego samego typu wsparcia  NIE 

 

3 Osoby pracujące- osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści 
rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na  np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
• osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo 

nie osiąga zysków; 
• osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet  jeżeli nie 

zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; 
architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; 
osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

• osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub 
instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny 
czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. Osoby 
przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją osoby biernej zawodowo. 

 
 



 

 
 

5. Jestem osobą z niepełnosprawnością  TAK  NIE 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kserokopię orzeczenia lub dokumentu równoważnego, potwierdzający stan zdrowia 

6. Jestem rodzicem/ opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, które posiada 
niepełnosprawność (dotyczy dziecka zgłaszanego do projektu)  TAK  NIE 
 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej opcjonalnie należy załączyć również do formularza 
zgłoszeniowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia lub dokumentu równoważnego, 
potwierdzający stan zdrowia dziecka 

7. Jestem osobą (zaznaczyć K/M) samotnie wychowującą dziecko/dzieci do lat 3  TAK  NIE  
 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej opcjonalnie należy załączyć również dokumenty 
poświadczające ten fakt. 

 Kobieta  Mężczyzna 

 
8. Jestem rodzicem/ opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, który jeden z rodziców  

pracuje, a drugi rodzic/opiekun chce powrócić na rynek pracy   TAK  NIE 

9. 9. Jestem rodzicem/ opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, posiadający kartę dużej 

rodziny (rodzina wielodzietna)  TAK  NIE 

10. 10. Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej/ migrantem/osobą obcego 
pochodzenia  TAK  NIE 

11. 11. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań  TAK  NIE 

12. 12. Jestem rodzicem/ opiekunem prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, gdzie żaden z rodziców 
/opiekunów nie pracuje                                                                                                                                                  TAK  NIE 

13. Oświadczam świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, iż zobowiązuję się 
do powrotu do pracy z dniem przystąpienia do projektu*.                                                                                                            
 TAK  NIE 

* dot. osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim 

14. Oświadczam świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, że zobowiązuję się 
przedłożyć kopię zaświadczenia pracodawcy potwierdzające zatrudnienie / powrót do pracy po urlopie 
macierzyńskim/rodzic LUB oświadczenie rodzica lub w przypadku osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu oświadczenie UP dot. aktywnego poszukiwania zatrudnienia, 
oświadczenie o odbytych rozmowach kwalifikacyjnych, zaświadczenie o zarejestrowaniu w PUP, zaświadczenie od 
pracodawcy o podjęciu zatrudnienia, ksero umowy o pracę najpóźniej do 4 tygodni po zakończeniu udziału w 
Projekcie. 
Data i czytelny podpis:……………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że: 

Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie zawartymi w Regulaminie realizacji Projektu pn. „Bajkowy Żłobek 
w Działoszycach”; 

1. Zostałam(em) poinformowana(y), że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

(Europejskiego Funduszu Społecznego);  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adres zamieszkania, 

numer telefonu, adres mailowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 

 
 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu uczestnictwa w projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” 

planowanym do realizacji przez Gminę Działoszyce / Żłobek Samorządowy w Działoszycach w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i upowszechnianie mojego wizerunku przez Gminę Działoszyce w materiałach 

zdjęciowych, audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby realizowanego ww. Projektu, prowadzonej działalności 

oraz informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu 

wykorzystywania go na potrzeby podane w niniejszym oświadczeniu; ponadto mój wizerunek może zostać 

udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją i 

sprawozdawczością w ramach RPSW.08.01.00; 

4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji ww. Projektu i po jego 

zakończeniu;  

5. Jestem świadoma(y), że złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  

w ww. Projekcie oraz, że złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi; 

6. Zostałam(em) poinformowana(y) o możliwości udziału w formach wsparcia w ramach ww. Projektu; 

7. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia 

lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Działoszyce/Żłobek samorządowy w Działoszycach, 

ul. Krakowska 5, 28-440 Działoszyce, Telefon: 41 352 60 05. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub  

w przypadku niewycofania zgody przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości udziału w projekcie pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”.  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

 
Data i czytelny podpis:……………………………………………………………………………….  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

