FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w spotkaniach z psychologiem oraz włączenia ojców w wypełnienie obowiązków wychowawczych
w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013.Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 .
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Lp.
1.
2.
3.
4.

Dane uczestnika
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć
Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Kobieta

Mężczyzna

(Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji
uczestnictwa w projekcie)

5.

PESEL
Brak
Brak formalnego wykształcenia

Podstawowe
Kształcenie zakończone na poziomie szkoły podstawowej

Gimnazjalne
6.

Wykształcenie

Kształcenie zakończone na poziomie szkoły gimnazjalnej

Ponadgimnazjalne
Kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub
zasadnicze zawodowe)

Pomaturalne
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym

1

Wyższe
Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka
nad osobą zależną
Tak 

7.

Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez
uczestnika projektu opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej
zgodnie z definicją zawartą w ustaw promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004).

Nie



Ulica
8.

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej
wsparciem
w ramach projektu nie posiada nazwy ulicy
w polu nr 8 należy podać nazwę miejscowości.

9.
10.
11.

Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
W tym polu należy wskazać nazwę miejscowości
zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu.

12.
13.

Obszar

Obszar (teren) miejski

Należy wskazać czy miejscowość wymieniona w punkcie 11
leży na obszarze miejskim czy obszarze wiejskim.

Obszar (teren) wiejski 



Kod pocztowy oraz poczta
Jeżeli miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem nie
posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod
poczty pod którą podlega dana miejscowość.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Województwo
Powiat
Gmina
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)

20.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Bezrobotny

Dane dodatkowe
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz.
1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

TAK 

NIE 
2

w tym Osoba długotrwale bezrobotna
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

TAK


Nieaktywny zawodowo

NIE 

Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

TAK 
w tym Osoba ucząca się lub kształcąca

NIE 

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.

TAK 
Zatrudniony

NIE 

Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej
umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia,
umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników (patrz definicja poniżej).

TAK 

NIE 

w tym
Rolnik
Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7,
poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie:
- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej
posiadaniu gospodarstwie rolnym, - jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

TAK 
Samozatrudniony

NIE 

Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników.

TAK 
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie

NIE 

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników.

TAK 
NIE 
Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników.

TAK 
NIE 
Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników.

TAK 
NIE 
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników.

TAK 

NIE 
3

Zatrudniony w administracji publicznej
Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych.

TAK 
NIE 
Zatrudniony w organizacji pozarządowej
Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z
poz. zm.) z uwzględnieniem wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej umowy.

TAK 
21.
Rodzaj przyznanego wsparcia:

NIE 

22.

Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning
TAK 
NIE 

23.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Należy podać czy w projekcie wykorzystane zostały techniki e-learning/blended learning.
Należy wpisać datę podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

24.

Data zakończenia udziału w projekcie
Należy wpisać ostatni dzień udziału osoby w projekcie (np. szkolenia)
uwzględniając jej obowiązki wobec projektodawcy, wynikające z udziału
w projekcie (np. gdy uczestnik musi przedłożyć sprawozdanie z przebiegu
stażu, datą zakończenia udziału w projekcie będzie data złożenia
sprawozdania). Za datę zakończenia udziału w projekcie rozumie się
również datę przerwania udziału w projekcie.

25.

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa
Należy zaznaczyć, czy uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowana ścieżką uczestnictwa, czy też przerwał projekt wcześniej z jakiegoś
powodu wymienionego w punkcie 25

26.

TAK 
NIE 
Powód wycofania się z proponowanej formy
wsparcia
Należy wypełnić na podstawie deklaracji uczestnika bądź informacji
posiadanych przez projektodawcę

Podjęcie zatrudnienia
TAK 
Podjęcie nauki
TAK 
Inne
TAK 

NIE 
NIE 
NIE 
................................................
/podpis uczestnika projektu/
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