
 
Załącznik nr 11 do Regulaminu Projektu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

do uczestnictwa w proj. „Szkoła nowych czasów- wykorzystanie multimediów w edukacji” 

RPWM.02.02.01-28-0029/19 

 

Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny, w wyznaczonych do tego miejscach. 

Nazwa instytucji (szkoły):  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym 

DANE OSOBOWE (RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO) 

1. 
Imię (imiona) i 
nazwisko:  

2. PESEL:            
 

3. Płeć:  kobieta      mężczyzna 

4. Wiek:  

5. WYKSZTAŁCENIE: 
 niższe niż podstawowe,  
 podstawowe 
 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 
 policealne 
 wyższe 

ADRES ZAMIESZKANIA (RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO) 

1. Województwo:  5. Kod poczt:   -    
 

2. Powiat:  6. Ulica:  

3. Gmina:  7. Nr budynku:  

4. Miejscowość:   8. Nr lokalu:  

DANE KONTAKTOWE (RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO) 

1. Nr telefonu:   

2. Adres e-mail:   

DODATKOWE KRYTERIUM PUNKTOWE (+1 pkt) 

1. 

Rodzic/ opiekun 
prawny 
ucznia/uczniów ze 
Specjalnymi 
Potrzebami 
Rozwojowymi i 
Edukacyjnymi (SPRiE) 

     TAK        NIE   

     

Wybieram Formy  doskonalenia: ( RODZAJ PRZYZNANEGO WSPARCIA) 

 KONFERENCJA SZKOLNA DLA RODZICÓW 

 

*Wypełnia 
Kierownik Projektu: 

Data rozpoczęcia / data zakończenia 
udziału w projekcie  

/ 
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DANE DODATKOWE (RODZICA) / OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. 
Status osoby na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do 
projektu: 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
 osoba bierna zawodowo 
 osoba pracująca (WAŻNE! ROLNIK to osoba pracująca) 

 
Jeżeli zaznaczono „osoba pracująca”: 
 osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 inne 

2. 
Wykonywany zawód 
(wypełniają osoby, które zaznaczyły 
„ osoba pracująca” 

 

3. 
- NIP lub pełna nazwa zakładu pracy  
(adres gospodarstwa w przypadku 
ROLNIKA).  

DANE DODATKOWE – status uczestnika (RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO) 

1. 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego pochodzenia 

 TAK     NIE 
 Odmawiam podania 
informacji 

2. 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 TAK     NIE  

3. Osoba z niepełnosprawnościami  TAK     NIE 
 Odmawiam podania 
informacji 

4. 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

 TAK     NIE  
 Odmawiam podania 
informacji 

 
Oświadczam, że: 

• dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 

• samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie organizowanym przez  Gminę 
Janowiec Kościelny 

• jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym dziecka/dzieci, które jest/są uczniem/uczniami Szkoły 
Podstawowej im. J.P. II w Janowcu Kościelnym, 

• zapoznałem/am się z dostępnym na stronie Szkoły Regulaminem Projektu i akceptuję jego warunki oraz 
wyrażam gotowość do uczestnictwa w szkoleniach przewidzianych w projekcie. 

• Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

• zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu 
Kościelnym, Janowiec Kościelny 61, 13-111 Janowiec Kościelny o zmianie statusu, miejsca zamieszkania 
lub innych danych, które podałam/-em w procesie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, w przypadku 
ich zmiany; 

 
 

 
 

(data)  (czytelny podpis) 

 


