
 
 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Montessori Dreams, 38 nowych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (NR RPMP.08.05.00-12-0057/19. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez FUNDACJA 
POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYTYCZNEJ, na podstawie umowy nr RPMP.08.05.00-12-0057/19-00 , 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie  w ramach Działania 8.5 RPO woj. małopolskiego 

 
 

L.p. Dane personalne osoby ubiegającej się o udział w projekcie 
1. Nazwisko  
2. Imię  
3. Data urodzenia  
4. Pesel            

 

5. Adres zamieszkania 
Miejscowość  
Rodzaj miejscowości (proszę 
zaznaczyć właściwe) 

 
Miasto pow. 25 tys. 
mieszkańców 

 
Miasto do 25 tys. 
mieszkańców 

 
Wieś 

Ulica , nr domu i lokalu  
Kod pocztowy  
Gmina  
Powiat  
Województwo  

6.  Adres do korespondencji  
Taki jak adres 
zamieszkania 

  Inny (jeśli inny proszę wypełnić pola poniżej)  

Ulica i numer  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

7. 
 

Kontakt 
Nr telefonu komórkowego  

 
e-mail  

 
8. Wykształcenie  

Poziom wykształcenia podstawowe, gimnazjalne i niższe 
 

 



 
ponadgimnazjalne/średnie 
 

 

Pomaturalne 
 

 

Wyższe 
 

 

9. Status osoby ubiegającej się o udział w projekcie, powracające /wchodzące na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (można zaznaczyć kilka 
odpowiedzi) 

W tym przebywająca na urlopie macierzyńskim  
 

 

 przebywająca na urlopie rodzicielskim  
 

 

 przebywająca na urlopie wychowawczym  
 

 

 powracająca do tego samego miejsca pracy zajmowanego przed przerwą 
związaną z urodzeniem i wychowaniem dziecka 

 

 

 poszukująca nowego miejsca pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 
wychowaniem dziecka 

 

 

 osoba ucząca się lub kształcąca 
 

 

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 

 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy 
 

 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy 
 

 

 osoba pracująca 
 

 

 osoba z niepełnosprawnością świadcząca opiekę nad dzieckiem do lat 3 
 

 

 osoba świadcząca opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością do lat 3 
 

 

 inne…………………………………………………………….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Oświadczenie 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania określonej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
oświadczam, że: 

1. Dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Zapoznałam się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Montessori Dreams, 38 

nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”  
i akceptuję jego zapisy. 

3. Zgodnie z art. 23, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez " FUNDACJA 
POPULARYZACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący swoje 
funkcje przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, 
stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, mający siedzibę przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków;  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, 
zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926, ze zm.). 

5. Mam prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, (zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

6. Nie była/-em karana/-y za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i 
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.;  

7. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych  
z realizacją projektu w trakcie i po jego zakończeniu. 

8. Zostałem/am poinformowany/a że projekt współfinansowany jest  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Przyjmuję do wiadomości, że na dalszym etapie rekrutacji będą wymagane inne załączniki, 
szczegółowo wskazane w Regulaminie Naboru  

 
.                

 

................................   

   data i podpis  

 

 

 


