Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
Uczniów i Uczennic w Projekcie
p.n. „INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI –
program wsparcia szkół w Gminie Łańcut.”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer
formularza/szkoła

Wypełnia
Biuro
Projektu

Data wpływu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU
pn. „INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI program wsparcia szkół w Gminie Łańcut”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Uwaga
 Udział w projekcie jest bezpłatny
 Prosimy o wypełnienie formularza czytelnie i drukowanymi literami. W polu z kratką
właściwe zaznaczyć.
 Prosimy o obowiązkowe dołączenie Rekomendacji – załącznika nr 3 do Regulaminu
Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów i Uczennic w Projekcie

I. Dane ucznia/uczennicy ubiegającego się o udział w Projekcie
Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy (rodzica /opiekuna
prawnego):

Adres e-mail (rodzica/opiekuna prawnego):

Nazwa szkoły do
której uczęszcza uczeń/uczennica:

Klasa SP/ Gimnazjum

Czy uczeń/uczennica wychowuje się w rodzinie w której rodzice
/opiekunowie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej? *

TAK

NIE

Czy uczeń/uczennica posiada orzeczenie o niepełnosprawności?

TAK

NIE

II. Wybór zajęć dodatkowych
Proszę o zaznaczenie wybranej formy zajęć dodatkowych w ramach swojej grupy wiekowej (można wybrać więcej niż jedną)

ALBIGOWA
CIERPISZ

Miłośnicy
świata
cyfrowego

Przyjaciele
nauki

Młodzi Odkrywcy

Mistrzowie
języka

Praktyczni
i Przedsiębiorczy

Myszk@

Młodzi
Naukowcy

English na co
dzień

Cyferki pod lupą

KLASA
IV-VI
Kreatywne
Cyberludki

Tropiciele
Przyrody

Mali Poligloci

KLASA
I - III

ND
ND

GŁUCHÓW

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

HANDZLÓWKA

ND

ND

ND

KOSINA
KRACZKOWA
ROGÓŻNO

ND

ND

ND

ND

ND

SONINA
WYSOKA

ND

ND

ND – nie dotyczy

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa Uczniów i Uczennic w Projekcie pn.
„INTERAKTYWNI - KOMPETENTNI - PROFESJONALNI – program wsparcia szkół w Gminie Łańcut”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. z 2018r., poz.1000).
4. Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

………………………………………….
Miejscowość i data

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis ucznia/uczennicy

……………………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego **

* Świadczeniami z pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 t.j). są: zasiłek stały,
zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, wynagrodzenie należne
opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki
na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz
w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.
** w przypadku osoby małoletniej formularz powinien zostać podpisany również przez jej rodzica/opiekuna prawnego

