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Załącznik nr „b” do regulaminu rekrutacji 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU DLA NAUCZYCIELI 

„Szkoły Marzeń” 
 

Dane uczestników projektu  
pt. „Szkoły Marzeń” 

RPDS.10.02.01-02-0043/17 
 

 
- zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 
 

 Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Imię   

2 Nazwisko   

3 PESEL   

4 Kraj   

5 Rodzaj uczestnika instytucjonalny 

6 Płeć K / M 

7 
Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu 

 

8 
Wykształcenie 
(zaznaczyć właściwe) 

Policealne 
Wyższe 

Dane 
kontaktowe 
uczestnika/ 

Adres 
zamieszkania 

9 Województwo 
dolnośląskie 

 

10 Powiat  

11 Gmina 
 
 

12 Miejscowość 
 

 

13 Ulica 
 
 

14 Nr budynku 
 
 

15 Nr lokalu 
 
 

16 Kod pocztowy 
 
 

17 
Obszar wg stopnia 
urbanizacji (DEGURBA) 

Obszar pośredni – kod klasyfikacji 2 

Obszar słabo zaludniony – kod klasyfikacji 3 

 

18 
Telefon kontaktowy 
(obowiązkowy!!!!) 
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19 
Adres e-mail 
(obowiązkowy!!!!!) 

 
 

Szczegóły i rodzaj 
wsparcia 

20 
Data rozpoczęcia udziału w 
projekcie 

 

21 
Data zakończenia udziału w 
projekcie 

 

22 

Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu 
(zaznaczyć właściwe) 

 
Osoba pracująca 

 

23 Wykonywany zawód 
 
 

24 Zatrudniony w 
 
 
 

25 

Sytuacja osoby w momencie 
zakończenia udziału w 
projekcie 
(zaznaczyć właściwe) 

Osoba nabyła kompetencje: TAK   NIE 

25 

Zakończenie udziału osoby 
w projekcie zgodnie z 
zaplanowaną dla niej 
ścieżką uczestnictwa 
(zaznaczyć właściwe) 

 
TAK  NIE 

26 
Rodzaj przyznanego 
wsparcia 

szkolenie/ kurs 

27 
Data rozpoczęcia udziału we 
wsparciu 

 

28 
Data zakończenia udziału 
we wsparciu 

 

Status uczestnika 
projektu w chwili 
przystąpienia do 

projektu 

29 

Osoba należąca do 
mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 
(zaznaczyć właściwe) 

TAK 
 

NIE 
 

Odmowa podania informacji 
 

30 
Osoba bezdomna lub 
dotknięta wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań 

TAK   NIE 

31 
Osoba z 
niepełnosprawnościami 

 
TAK 

 
NIE 

 
Odmowa podania informacji 

 

32 
Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących 

TAK   NIE 
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33 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym 
bez osób pracujących w 
tym: w gospodarstwie 
domowym z dziećmi 
pozostającymi na 
utrzymaniu 

TAK   NIE 

34 

Osoba żyjąca w 
gospodarstwie składającym 
się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

TAK   NIE 

35 
Osoba o innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione) 

TAK 
 

NIE 
 

Odmowa podania informacji 

36 

Przynależność do grupy 
docelowej zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem 
Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 
2014-2020/zatwierdzonym 
do realizacji Planem 
Działania/zatwierdzonym do 
realizacji wnioskiem o 
dofinansowanie projektu 

TAK   NIE 

 
 

. 

 

                                                                            ……………………………….………………………………………………… 

                                                                                      (czytelny podpis ) 
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OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA  PROJEKTU 

 

 
Deklaruję udział ……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

w projekcie „Szkoły Marzeń” 
RPDS.10.02.01-02-0043/17, 

 

realizowanego w ramach osi priorytetowej: 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.1 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji oraz 

Regulaminem projektu i spełniam wszystkie kryteria kwalifikujące mnie do udziału w 

przedmiotowym projekcie. 

Zobowiązuję się przekazać informację na temat mojej sytuacji po opuszczeniu projektu 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działa związane z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

na Zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Beneficjenta. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. Z 2014 r. poz. 

1182, z późn. zm.). 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika projektu) 

 


