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Projekt pt.: „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

dla kandydatek do udziału w projekcie 
I.DANE PROJEKTU 
DANE WNIOSKODAWCY: Żłobek Niepubliczny Uniwersytet Malutki Kalejdoskop Angelika Pawlińska 
TYTUŁ PROJEKTU: „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 
PODDZIAŁANIE: 8.1.3. RPO WSL 2014-2020 
 

 

Data złożenia formularza:  
 
I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

                                                 Dane dziecka 
Imię/imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Płeć           K                                                                M  

                                                 Adres zamieszkania dziecka 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

 
II. DANE OSOBOWE UCZESTNICZKI PROJEKTU/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

                                                 Matka/opiekun prawny                                  
Imię/imiona  

Nazwisko  

Telefon kontaktowy  

E-mail  

                                                 Adres zamieszkania 
Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

                                                 Status na rynku pracy 

Osoba pracująca/prowadząca 
własną działalność gospodarczą 

          TAK                                                           NIE  

Osoba niepracująca           TAK                                                           NIE  
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III. DODATKOWE, WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU, NP. CHOROBY PRZEWLEKŁE, WADY 
ROZWOJOWE, ALERGIE, SPECJALNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, ITP. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNICZKI PROJEKTU/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
 
W przypadku przyjęcia mnie i mojego dziecka do projektu pt.: „Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.”, zobowiązuję się do: 
1. Przestrzegania postanowień określonych w regulaminie projektu, 
2. Informowania o zmianie danych/sytuacji zawartych w niniejszym formularzu, 
3. Przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć osobiście lub przez osobę dorosłą, upoważnioną 

do odbierania, zapewniającą bezpieczeństwo dziecku. 
4. Dostarczenia dokumentów potwierdzających moją sytuację zawodową i społeczną ( np. 

umowa o pracę, wpis z CEiDG, zaświadczenie z PUP, orzeczenie o rozwodzie, Karta Dużej 
Rodziny, bądź inne równoważne). 

 
 
……………………………………………                                                    ..……...………………………………………………….. 
 
          (miejscowość, data)                                              (podpis uczestniczki projektu/opiekunki prawnej) 

 
V. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
Komisja rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………………………………………….…………………………. 

 zakwalifikowała w/w matkę  do udziału w projekcie pt.: „…………….” oraz jej dziecko 

 zakwalifikowała w/w matkę  do udziału w projekcie pt.: „…………….” oraz jej dziecko na listę 

rezerwową 

 nie zakwalifikowała w/w matkę  do udziału w projekcie pt.: „……….” oraz jej dziecko z 

powodu……………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informacja o uzyskanych punktach dodatkowych: 

 wielodzietność rodziny dziecka / 10 pkt. 

 samotne wychowywanie dziecka w rodzinie/10 pkt. 

  zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci/10 pkt. 

 
………………………………………………………                                        ..……………………………………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                                        (podpis Kierownika Projektu) 
 
 
………………………………………………………                                         ..………………………………….…………………….. 
          (miejscowość, data)                                                         (podpis Specjalisty ds. administracji i monitoringu) 
 


