
 

Trwałość projektu „Świetlica opiekuńcza w Ropie” współfinansowany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś IX Region spójny społecznie 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

W RAMACH TRWAŁOŚCI  PROJEKTU „ŚWIETLICA OPIEKUŃCZA W ROPIE”  
 

(proszę wypełnić drukowanymi literami, właściwe zakreślić, bądź wstawić „x” we właściwym miejscu) 

DANE OSOBOWE : 

Nazwisko  

Imię  

Numer PESEL            
 

Data urodzenia 
 

Płeć  kobieta  mężczyzna 

Adres zamieszkania 
 

Miejscowość: 

Kod pocztowy:  _ _ - _ _ _ 

Nr domu:                      

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Uczęszczanie do placówki 
oświatowej 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropie 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ropie 

 Szkoła Podstawowa w Łosiu 

 Inna …………………………………………. 

 Brak realizacji obowiązku szkolnego 

 
DANE KONTAKTOWE: 

Telefon kontaktowy do matki  

Telefon kontaktowy do ojca  

Adres email (bądź wpis NIE POSIADAM)  

 
 
 
INFORMACJE O SYTUACJI UCZESTNIKA: 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  TAK  NIE 

Rodzaj  i stopień niepełnosprawności 

Symbol  z orzeczenia o stopniu niepełnoprawności 

………………………………………………………………….…………. 

 Znaczny stopień niepełnosprawności 

 Umiarkowany stopień niepełnosprawności 

 Lekki  stopień niepełnosprawności 

 Inny (wynikający ze specyfiki organu 

orzeczniczego) Proszę wpisać jaki 

…………………………………………………….……. 
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Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 

 TAK  NIE 

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w związku z rewitalizacją obszarów 
zdegradowanych 

 TAK  NIE 

Alkoholizm w rodzinie  TAK  NIE 

Przemoc w rodzinie  TAK  NIE 

Problemy wychowawcze objawiające 
się popełnianiem wykroczeń, dozorem kuratorskim 

 TAK  NIE 

Niskie oceny z zachowania  TAK  NIE 

Niskie wyniki w nauce  TAK  NIE 

Inne ważne informacje 
 
……………………………………………………………….. 

 
INFORMACJE DODATKOWE: 

Czy dziecko zamieszkuje na ternie Gminy Ropa?  TAK  NIE 

Czy dziecko posiada opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej o potrzebnie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego? 

 TAK  NIE 

Czy dziecko lub rodzina w której się wychowuje korzysta z pomocy 
dotowanej przez instytucje pomocowe tj. Ośrodek Pomocy 
Społecznej, PCPR itp. (np. obiady, zasiłki) Jeśli tak, jakiej? 
…………………………………………………………………………………………….. 

 TAK  NIE 

Czy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (przez pojęcie 

wielodzietności rodziny, rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci, które pozostają na ich utrzymaniu i mają nie więcej niż 25 lat) 

 TAK  NIE 

Czy dziecko ma trudności wychowawcze potwierdzone opinią 

i wskazanie do objęcia opieką świetlicy? 
 TAK  NIE 

Czy rodzina korzysta z pomocy społecznej w z powodu ubóstwa lub 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia? 

 TAK  NIE 

Czy w rodzinie co najmniej jeden z członków posiada wykształcenie 
max. zasadnicze zawodowe? 

 TAK  NIE 

Czy rodzice dziecka: oboje rodziców pracują zawodowo / jedno  

z rodziców pracuje zawodowo (proszę skreślić niewłaściwą opcje)? 
 TAK  NIE 

Czy dziecko wychowuje się w rodzinie, gdzie  długotrwała 
nieobecność jednego z rodziców spowodowana pracą zawodową 
(np. praca za granicą)? 

 TAK  NIE 

Inne formy pomocy dla dziecka lub rodziny w której się wychowuje, 
jaka? ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………..………………………………..……. 

 TAK  NIE 
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Oświadczenie uczestnika: 

a) Niniejszym oświadczam, że ww. dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem prawnym 

 i faktycznym. 

b) Oświadczam, że samodzielnie , z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w trwałości 

projektu realizowanym przez Fundację „Szlachetne Zdrowie…” w partnerstwie z Gminą 

Ropa. 

c) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa  

w ramach trwałości projektu” i akceptuje jego warunki oraz wyrażam gotowość 

podpisania deklaracji uczestnictwa. 

d) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

realizacji trwałości i monitoringu projektu pn. „Świetlica Opiekuńcza w Ropie”, (ustawa 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, zez zm.). 

Jest mi znane prawo dostępu do moich danych osobowych i ich modyfikacji. 

e) Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu pn. „Świetlica Opiekuńcza 

w Ropie”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
f) Jestem świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne 

 z zakwalifikowaniem się do udziału w okresie trwałości projektu. 

 
 
 
………………………………………           ………………………………………………………………. 
         (miejscowość, data)                 (podpis opiekuna prawnego) 
 

 


