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Załącznik  nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

 

 

 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

do projektu pt. 

„Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” 

 

 

 

 

 

Informacje wypełniane przez Beneficjenta: 

Data i godzina przyjęcia formularza:  

Numer formularza: ……/…… 

Numer kolejny/rok/ 

Podpis osoby przyjmującej   

Podpis osoby zatwierdzającej  
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………………………… 

Pieczątka Beneficjenta 

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

Numer projektu  

Tytuł projektu „Młodzież z klasą – inicjatywa edukacyjna” 

Miejsce organizacji  Gmina Dukla woj. Podkarpackie 

Okres realizacji projektu 1maja – 30 września 2013 

 
 

 

Lp. 
 

Nazwa 

 

 

Dane osobowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Pesel  

Wiek w chwili przystępowania do projektu 

(ukończone 18 lat do nie ukończonych 26) 

 
 

 

Miejsce 

zamieszkania/dane 
kontaktowe 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Kod pocztowy i miejscowość  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
 

 

 

                                                 
1 Brak formalnego wykształcenia 

Wykształcenie  Brak1 
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2 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 
3 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej  
4 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) 
5 Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem 
wyższym 
6 Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym. 
7 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. 
8 Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego rzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 
2 lat 
9 Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.  
10 Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i  nieformalnego 
11  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 

12 Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest uzależnione od spełnienia warunku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej określającego wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

 Podstawowe2 

 Gimnazjalne3 

Ponadgimnazjalne4  
  Zawodowe 

 Średnie 

 Pomaturalne5 

 Wyższe6 

Status na rynku pracy 

 Bezrobotny7
 

w tym osoba długotrwale bezrobotna8 
 Tak 

 Nie 

 Nieaktywna zawodowo9
 

w tym osoba kształcąca lub ucząca się10 
 Tak 

 Nie 

 Zatrudniony11 

Korzystanie z pomocy 
społecznej  - GOPS 

 Tak12 

 Nie 
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……………………........                     ................................................................................................... 
Miejscowość i data                   Czytelny podpis kandydata/kandydatki do  projektu    
 

 
 
 

                                                 
13 18-25  lat – oznacza, że osoby w momencie złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie 
mają ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 26 urodzin) 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam się z się z zasadami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego warunki wyrażam zgodę na uczestnictwo  

w projekcie. 

2. Zgodnie z wymogami jestem uprawniona/uprawniony do uczestnictwa w projekcie i na dzień złożenia 

formularza zgłoszeniowego do projektu spełniam wymagane kryteria formalne:  

a. Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego, w Gminie Dukla  

b. Jestem w wieku 18-25 lat13  

3. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach związanych  

z realizacją projektu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

6. Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,  wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą. 

Wymagane załączniki składane wraz z formularzem rekrutacyjnym:  
1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa  podkarpackiego w Gminie Dukla – załącz-

nik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie; 

2. Oświadczenie o wieku kandydatki/kandydata - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w 

projekcie; 

3. Oświadczenie dotyczące poziomu wykształcenia, statusu na rynku pracy, korzystania z pomocy spo-

łecznej - załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie; 


