„Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie"
Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elbląg
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 82 10, e-mail: tpdzo@o2.pl

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a .......................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
deklaruję udział w projekcie pn. „Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 20142020; Osi priorytetowej 2 - Kadry dla gospodarki, Działania – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego
w Elblągu w partnerstwie z Gminą Braniewo.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) Zostałem/łam poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjny: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
2) Jestem1:
a) Nauczycielem zatrudnionym w Punkcie Przedszkolnym w Lipowinie,
b) Rodzicem/opiekunem prawnym …………………………………………..… uczęszczającego do
(imię i nazwisko dziecka)

Punktu Przedszkolnego w Lipowinie,
c ) Dzieckiem uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego w Lipowinie. (wypełnia rodzic/opiekun
prawny)
3) Posiadam orzeczenie/opinię o niepełnosprawności: tak /nie2.
W przypadku gdy Uczestnik ma specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia,
prosimy o zgłoszenie tej informacji Organowi Prowadzącemu. Pozwoli to organizatorowi podjąć działania

1
2

Właściwe zaznaczyć
Niepotrzebne skreślić. W przypadku odpowiedzi TAK, proszę o dołączenie kserokopii orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności.

1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie"
Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elbląg
ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg, tel. 55 233 82 10, e-mail: tpdzo@o2.pl

związane z przygotowaniem miejsca szkolenia i/lub sposobem prezentowania treści, usunięciem
niedogodności, a tym samym na zapewnienie uczestnikom efektywnego udziału w zajęciach.
4) Posiadam niski status materialny: tak /nie3
5) Jestem bezrobotnym rodzicem powracającym na rynek pracy: tak /nie4
6) Posiadam co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne: tak/nie5
7) Samotne rodzicielstwo: tak/nie6
8) Rodzina zastępcza: tak/nie7
9) Niepełnosprawność rodzica/opiekuna prawnego: tak/nie8
10) Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuje jego warunki.
11) Wszelkie dane i informacje podane w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą, a ich wiarygodność
potwierdzam własnoręcznym podpisem. Zobowiązuję się do powiadomienia Organu Prowadzącego
o wszelkich zmianach w podanych informacjach.

.................................................................
(Miejscowość i data wypełnienia)

...........................................................................
(czytelny podpis uczestnika)

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)9

W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia o dochodzie.
W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia
5
W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia
6
W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia
7
W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia
8
W przypadku odpowiedzi TAK proszę o dołączenie oświadczenia
9
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej rodzica/prawnego
opiekuna.
3
4
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FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU
DANE OSOBOWE
1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

PESEL

4.

Płeć
Niższe niż podstawowe
[brak formalnego wykształcenia lub
kształcenie ukończone
na poziomie przedszkola]



Podstawowe
[kształcenie ukończone na poziomie szkoły
podstawowej]



Gimnazjalne
[kształcenie ukończone na poziomie szkoły
gimnazjalnej]

5.

Wykształcenie
[proszę zaznaczyć właściwą kratkę]

Ponadgimnazjalne (średnie / zawodowe)
[kształcenie ukończone na poziomie szkoły
średniej (wykształcenie średnie lub
zasadnicze zawodowe)]





Policealne
[kształcenie ukończone na poziomie wyższym
niż kształcenie na poziomie szkoły średniej,
które jednocześnie nie jest wykształceniem
wyższym]



Wyższe
[pełne i ukończone wykształcenie na
poziomie wyższym]
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DANE KONTAKTOWE
6.

Kraj

7.

Województwo

8.

Powiat

9.

Gmina

10.

Miejscowość

11.

Ulica

12.

Numer budynku

13.

Numer lokalu

14.

Kod pocztowy

15.
16.

Polska

Telefon kontaktowy
(komórkowy lub domowy)
Adres e-mail

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

17.

a) Status na rynku pracy

Osoba bezrobotna
niezarejestrowana w rewidenci
urzędów pracy
w tym:
- osoba długotrwale bezrobotna



- inne



Osoba bezrobotna zarejestrowana
w rewidenci urzędów pracy
w tym:
- osoba długotrwale bezrobotna



- inne



Osoba bierna zawodowo
w tym:
- inne



- osoba ucząca się (planowana data
zakończenia edukacji w placówce
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edukacyjnej, w której skorzystano ze
wsparcia 01.03.2022 r.)
- osoba nie uczestnicząca w
kształceniu lub szkoleniu
Osoba pracująca
W tym:
- osoba pracująca w administracji
rządowej
- osoba pracująca w administracji
samorządowej
- inne
- osoba pracująca w MMŚP (mikro,
małe, średnie przedsiębiorstwo)
- osoba pracująca w organizacji
pozarządowej
- osoba prowadząca działalność na
własny rachunek
- osoba pracująca w dużym
przedsiębiorstwie

b) Wykonywany zawód

- inny
- instruktor praktycznej nauki zawodu
- nauczyciel kształcenia ogólnego
- nauczyciel wychowania
przedszkolnego
- nauczyciel kształcenia zawodowego
- pracownik instytucji systemu ochrony
zdrowia (lekarz, pielęgniarka,
fizjoterapeuta, farmaceuta itp.)
- kluczowy pracownik instytucji
pomocy i integracji społecznej (MOPS,
GOPS itp.)
- pracownik instytucji rynku pracy
(urząd pracy, OHP, agencje zatrudnienia
itp.)
- pracownik instytucji szkolnictwa
wyższego
- pracownik instytucji systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- pracownik ośrodka wsparcia ekonomii
społecznej
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- pracownik poradni psychologiczno –
pedagogicznej
- rolnik




c) Zatrudniony/a w
STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant,
osoba obcego pochodzenia
18.

19.

20.

[cudzoziemcy na stałe mieszkający w
Polsce, obywatele obcego
pochodzenia lub obywatele należący
do mniejszości]
Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań
[osoba bez miejsca zamieszkania,
przebywająca
w schroniskach, posiadająca
niepewny najem,
z nakazem eksmisji itp.]
Osoba z niepełnosprawnościami
[osoby z odpowiednim orzeczeniem
lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia]
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji
społecznej - innej niż wymienione
powyżej

Tak



Nie



Odmowa podania informacji



Tak



Nie



Tak



Nie



Odmowa podania informacji



Tak



Nie



Odmowa podania informacji



21.
[osoba zagrożona wykluczeniem
społecznych z innych przyczyn niż
dotychczas wymienione]
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Beztroskie przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w
Lipowinie” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo WarmińskoMazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn.
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego.
3. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 217);
d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji
między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „Beztroskie
przedszkolaki – Punkt Przedszkolny w Lipowinie” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
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5.

6.

7.
8.

9.

wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Oddziału Okręgowego w Elblągu oraz podmiotom (o ile
dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i adres ww.
podmiotów).
Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO
WiM lub Beneficjenta.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
Mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

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

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

(Miejscowość i data wypełnienia)

(czytelny podpis uczestnika)

...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)10

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane również przez jej
rodzica/prawnego opiekuna.
10
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Oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia11, oświadczam,
że: ………………………………………………………………………………………………….……………… ..
(imię i nazwisko kandydata),

1

Posiadam niski status materialny

Tak

Nie

2

Jestem bezrobotnym rodzicem
powracającym na rynek pracy

Tak

Nie

3

Tak

Nie

4

Posiadam co najmniej 1 dziecko
niepełnosprawne
Samotne rodzicielstwo

Tak

Nie

5

Rodzina zastępcza

Tak

Nie

Tak
Niepełnosprawność rodzica/opiekuna
prawnego
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak proszę dołączyć kserokopię dokumentów.
6

……………………

Nie

………………………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Data

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
11
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Oświadczenie o dochodzie
w miesiącu poprzedzającym złożenie oświadczenia

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia12, oświadczam, że:
1.) Dochód
(miesiąc,

netto
rok)

mojej
wyniósł

rodziny

w

miesiącu:………………………………………….

………………………………………………………………………

zł.

słownie: …………………………………………………………………………………
2.) Liczba członków rodziny: ……… osób.
3.) W

miesiącu

……………………………….………

w

rodzinie

wyniósł

(miesiąc,

rok),

dochód

netto

na

………………………………….………………………………………..

osobę
zł.

(kwotę wskazaną w pkt 1 należy podzielić przez liczbę osób wskazana w pkt 2)

……………………

………………………………….
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Data

Informacja dla składającego oświadczenie
Na dochód składają się w szczególności: przychody wszystkich członków rodziny dziecka, bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia. Do dochodu wlicza się wynagrodzenie
z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenia za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne
i pielęgnacyjne (z wyłączeniem 500+), renty, emerytury, alimenty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej
działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów
świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
12
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