
 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „BEZPIECZNE SZKRABY 

- pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” 

 

Data wpływu: 

Godzina: 

Podpis osoby przyjmującej: 

  

  

  

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU  

PN. „BEZPIECZNE SZKRABY – pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” 

Podpisany formularz rekrutacyjny wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów i wnioskiem o przyjęcie dziecka do Żłobka należy złożyć w Biurze Projektu (Urzędzie 

Gminy Łańcut). Złożenie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

się do Projektu. 

 

 

Część I Dane Projektu   

 

Nazwa Beneficjanta   GMINA ŁAŃCUT 

Tytuł projektu   

 

„BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie 

Łańcut” 

Numer projektu   RPPK.07.04.00-18-041/19 

Priorytet, Działanie   

 

Oś priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, 

Działanie 

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie 

 
 
UWAGA:   
1. Formularz rekrutacyjny do Projektu powinien być wypełniony odręcznie (drukowanymi 

literami w sposób czytelny i bez skreśleń, długopisem koloru niebieskiego). 

2. W przypadku dokonania skreślenia proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), 

a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedź. 

3. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem niższej liczby punktów. 

 

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć poprzez wstawienie w zaznaczone pole □ znaku: X 
Część II Dane Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie 

Dane osobowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Wiek  

Płeć □ KOBIETA 

□ MĘŻCZYZNA 

Sprawuję opiekę nad dzieckiem 
do lat 3 

□ TAK 

□ NIE 



 

 
 

Adres 
zamieszkania 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Numer domu  

Numer lokalu  

Dane 
kontaktowe 

Telefon kontaktowy 
stacjonarny/komórkowy 

 

Adres (e-mail)    

Adres do korespondencji (jeżeli 
jest inny niż adres zamieszkania)   

 

Wykształcenie □ niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)   
□ podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły  podstawowej) 
□ gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 
□ ponadgimnazjalne (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) 

 
 
 
 
 
 
 
Status na rynku 
pracy 

□ Osoba pracująca, w tym: 
□ osoba pracująca w administracji rządowej 
□ osoba pracująca w administracji samorządowej 
□ osoba pracująca w MMŚP 

□ osoba pracująca w administracji pozarządowej 
□ osoba pracująca w organizacji pozarządowej 
□ osoba pracująca na własny rachunek 

□ osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

□ inne 

 □ Zawód wykonywany: 
□ instruktor praktycznej nauki zawodu 

□ nauczyciel kształcenia ogólnego 

□ nauczyciel wychowania przedszkolnego 

□ nauczyciel kształcenia zawodowego 

□ pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

□ kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
□ pracownik instytucji rynku pracy 

□ pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

□ pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
□ pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
□ pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej 
□ rolnik 

□ inny 

□ nie dotyczy 



 

 
 

Dodatkowe 
informacje 

 TAK NIE ODMAWIAM 
ODPOWIEDZI 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami    

Przynależę do mniejszości 
narodowej/etnicznej, jestem migrantem, 
osobą obcego pochodzenia 

   

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

   

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej 

   

Część III Kryteria kwalifikacyjne do Projektu (należy dołączyć wskazane 
 w przypisach Zaświadczenia i/lub Oświadczenia potwierdzające spełnianie poniższych 
kryteriów) 

 TAK NIE 

Zamieszkuję wraz z dzieckiem/dziećmi na terenie Gminy Łańcut 
(zamieszkanie w rozumieniu Kodeku Cywilnego) 

  

Sprawuję opiekę nad  dzieckiem mającym ukończone co najmniej 20 
tygodni i nie ukończony 3 rok życia 

  

Jestem osobą o statusie na rynku pracy1:   

a) powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, 
mającą utrudniony powrót na rynek pracy w związku ze sprawowaną 
opieką nad dzieckiem do lat 3. 

  

b) bierną zawodowo (w tym przebywają na urlopie wychowawczym 
w rozumieniu kodeksu pracy), pozostającą bez pracy z uwagi na 
konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3  

  

c) bezrobotną zarejestrowaną/niezarejestrowaną2, pozostającą bez 
pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 

  

Jestem osobą niepełnosprawną3   

Zgłaszane do żłobka dziecko jest niepełnosprawne3   

Jestem osobą samotnie wychowuję dziecko4   

Posiadam rodzinę wielodzietną (tj. rodzinę posiadającą ≥3 dzieci)5   

Sprawuję pieczę zastępczą nad dzieckiem6   

 
1 Należy dołączyć Oświadczenie o statusie na rynku pracy (załącznik 2 do Regulaminu) 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Należy dołączyć kserokopię stosownego orzeczenia 
4  Należy dołączyć Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik 3 
do Regulaminu) 
5 Należy dołączyć Oświadczenie o wielodzietności (załącznik 4 do Regulaminu) 
6 Należy dołączyć Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem (załącznik 5 
do Regulaminu) 



 

 
 

Korzystam ze świadczeń pomocy społecznej7   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych8   

Deklaruję powrót/wejście na rynek pracy/aktywne poszukiwanie pracy 
po przerwie związanej  z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi 
do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) w terminie9……………. 

(data w formacie dd-mm-rrrr) 

  

 

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………….…………………………………………..,   

pouczony/-a i świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych 

z prawdą lub zatajenie informacji, wynikającej z art. 233 § 1 oraz art. 297 Kodeksu karnego, 

oświadczam, że: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że podane informacje mogą podlegać weryfikacji przez 
upoważnione instytucje.  

2. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym wszystkie oświadczenia i załączone 
zaświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których 
mowa w części III formularza zgłoszeniowego, są zgodne z prawdą.   

3. Zapoznałem/-am się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” oraz postanowieniami 
Umowy uczestnictwa w Projekcie i opieki nad dzieckiem akceptuję ich postanowienia 
i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania, spełniam kryteria uczestnictwa 
określone w ww. dokumentach i w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie 
zobowiązuję się do złożenia oświadczenia uczestnika Projektu potwierdzającego 
kwalifikowalność wg. wzoru stanowiącego załącznik 2 do umowy uczestnictwa w Projekcie.  

4. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie „BEZPIECZNE SZKRABY - 
pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” deklaruję w nim swój udział.  

5. Zobowiązuję się, iż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie 
poinformuję o tym fakcie Żłobek, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie „BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” 

6. Zobowiązuję się do bieżącego udzielania informacji o mojej sytuacji na rynku pracy, a także 
dostarczenia dokumentów potwierdzających powrót lub wejście na rynek pracy w terminie 
zadeklarowanym w Formularzu rekrutacyjnym, utrzymania aktywności na rynku pracy 
przez okres pobytu dziecka w żłobku oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających 
aktywność na rynku pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie. 

7. Zostałem/-am poinformowany/-a o współfinansowaniu projektu „BEZPIECZNE SZKRABY 
- pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

8. Zostałem/-am poinformowany/-a na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych 
o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu 
społecznego (tj.  statusu osoby bezdomnej lub dotkniętej wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań). 

 
 
…………………………………………                                   …………………………………….           
        Miejscowość i data                                                                    Czytelny podpis 

 
7 Należy dołączyć Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (załącznik 6 
do Regulaminu) 
8 Należy dołączyć oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik 7 do Regulaminu) 
9 Należy wpisać termin nie wcześniej niż 13 kwietnia 2021 r. i nie później niż 28 września 2022 r. 


