
 
 

  

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„EFEJ – Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  
w Gminie Jejkowice” 

Nr projektu: RPSL.11.01.04-24-0104/15-003 

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 
do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

 
(Pola wyboru proszę zaznaczyć X) 

L.p.  Lp. Nazwa  

I 
Dane 

Podstawowe 

1.  Imię (imiona)  

2.  Nazwisko  

3.  Data urodzenia  

4.  Miejsce 
urodzenia  

5.  Nr PESEL            

6.  Kraj   

7.  Wykształcenie 

□ Brak - brak formalnego wykształcenia- ISCED 0 

□ Podstawowe - kształcenie ukończone na poziomie  
szkoły podstawowej - ISCED 1  

□ Gimnazjalne -  kształcenie ukończone na poziomie 
szkoły gimnazjalnej  - ISCED 2 

□ Ponadgimnazjalne - kształcenie ukończone na  
poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły  
zawodowej – ISCED 3 

□ Policealne - kształcenie ukończone na poziomie  
wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej,  
które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym -  
ISCED 4 

□ Wyższe - kształcenie ukończone na poziomie studiów  
krótkiego cyklu, studiów wyższych licencjackich,  
magisterskich, doktoranckich - ISCED 5 - 8 

8.  Nazwa instytucji 
(szkoły)  

 Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego 
w Jejkowicach 

 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach 

9.  Klasa (dot. uczniów)   



 
 

  

II 
Adres 

zamieszkania    

1. Ulica  

2. Nr domu  

3. Nr lokalu  

4. Miejscowość  

5. Kod pocztowy  

6. Powiat  

7. Województwo  

III 
Dane 

kontaktowe 1 

1. Numer telefonu 
kontaktowego  

2. Adres e-mail  

Oświadczenia i deklaracje: 

ü Jestem uczniem(uczennicą) / nauczycielem(nauczycielką) jednej ze szkół biorących udział w projekcie (Szkoła 
Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach lub Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach) 

ü Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), dla potrzeb 
projektu „EFEJ – Efektywne Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice”, 

ü Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu i akceptuję jego postanowienia, 

ü Zapoznałem/am się z wymogami projektu i zgodnie z nimi jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie, 

ü Zostałem/am poinformowan/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, 

ü Zostałem/am pouczony o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

Data i czytelny podpis kandydata / kandydatki  na 
uczestnika projektu   

 

Data i  czytelny podpis RODZICA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
(w przypadku osób niepełnoletnich)   

 

 

                                                
1 Dane kontaktowe kandydata/kandydatki  lub opiekuna prawnego  



 
 

  

Załącznik nr 1 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA / KANDYDATKI  

 
 
Ja niżej podpisany/a  
 
 
...................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „EFEJ – Efektywne 
Jejkowice. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Gminie Jejkowice” akceptuję 
jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. 

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w projekcie.  

4. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. 
projekcie. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych 
badaniach dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego 
realizacji. 

6. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.  

7. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu 
zgłoszeniowym udziału w projekcie oraz innych oświadczeniach i dokumentach stanowiących 
integralną cześć dokumentacji aplikacyjnej odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne 
z prawdą. 

 
 
 
        ………………………………………        ……………………………………… 

            Miejscowość i data  Czytelny podpis kandydata /kandydatki 

            

 

……………………………………… 

Czytelny podpis opiekuna prawnego2 

 
  

                                                
2 W przypadku osób niepełnoletnich  


