
FORMULARZ REKRUTACYJNY 
Szanowni Państwo, 
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem pt. „Włodowice w obiektywie ”.
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z gminy Włodowice w zakresie dostępu do 
edukacji. 
Uczestnicy projektu  początkowo wezmą udział w warsztatach fotograficznych   i graficznych, po czym 
przygotują profesjonalne sesje zdjęciowe, które zostaną uwieńczone wystawą fotograficzną przedstawiającą 
walory gminy oraz wydrukiem foto kalendarzy młodego fotografa. 
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na szkolenie, przygotowaliśmy krótki zestaw pytań, który pozwoli nam 
lepiej kandydata/kandydatkę  poznać. 

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA: 
 WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X 
 WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA 
 ZŁOŻYĆ CZYTELNY PODPIS 

PROJEKT : „Włodowice w obiektywie”

Nr projektu : WND-POKL.09.05.00-24-630/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , 
DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich

1. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI

1 Imię (imiona)

2 Nazwisko

3 Płeć Kobieta Mężczyzna

4 Wiek w chwili 
przystępowania do projektu ………………………… lat

5 Adres zamieszkania 

Projekt  „Włodowice w obiektywie ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich"



II. DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA/UCZENNICY

1 Imię 

2 Nazwisko 

3 Adres Korespondencji 
4 Numer telefonu 
kontaktowego 

III STATUS UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
1 Nazwa szkoły do której 
uczeń uczęszcza
2 Uczeń/uczennica klasy 

IV INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYPEŁNIA 
RODZIC/OPIEKUN)
1 
JAKIE MA PAN/I 
OCZEKIWANIA 
ZWIĄZANE Z 
UCZESTNICTWEM 
SWOJEGO DZIECKA W 
PROJEKCIE? (MOŻNA 
ZAZNACZYĆ WIĘCEJ NIŻ 
JEDNĄ ODPOWIEDŹ) 

a) Zdobycie nowej wiedzy i podniesienie umiejętności. 
b) Rozwinięcie własnych zainteresowań, pasji. 
c) Uzupełnienie braków powstałych w toku dotychczasowej nauki. 
d) Miłe i pożyteczne spędzenie czasu z kolegami i koleżankami. 
e) Zdobycie większej motywacji do nauki. 
f) Inne 
(jakie) ...................................................................................................
..............

2 
CZY UWAŻASZ, ŻE TEGO 
RODZAJU PROJEKT 
BĘDZIE PRZYDATNY 

a) Tak 
b) Średnio 
c) Nie

3 
SYTUACJA MATERIALNA 
W TWOJEJ RODZINIE 
(ZAZNACZ WŁAŚCIWĄ 
ODPOWIEDŹ) 

a) Bardzo dobra 
b) Dobra 
c) Przeciętna 
d) Zła 

4 PROSZĘ ZAZNACZYĆ 
ODPOWIEDZI, 
KTÓRE DOTYCZĄ 
UCZNIA/UCZENNICY
(MOŻNA ZAZNACZYĆ WIĘCEJ 
NIŻ JEDNĄ ODPOWIEDŹ) 

a) uczeń/uczennica ze względu na sytuację finansową nie jest 
wstanie pokryć kosztów szkolenia 
b) uczeń/uczennica pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej 
sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na 
osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w 
Ustawie o świadczeniach rodzinnych 
c) uczeń/uczennica z rodziny, w której co najmniej jeden z rodziców 
pozostaje bez pracy 
d)syn/córka  nie brał udziału w projekcie POKL priorytet IX, 
Działanie 9.5

5 
ŹRÓDŁO INFORMACJI O 
PROJEKCIE (ZAKREŚLIĆ 
WSZYSTKIE WŁAŚCIWE 
ODPOWIEDZI) 

a) Urząd Gminy 
b) strona internetowa Beneficjenta 
c) szkoła 
d) plakat 
e) przekaz słowny ( np. od znajomych, rodzina)



f) inne – 
jakie?................................................................................................. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
Ja, niżej podpisany/a: 
1. Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawdziwych 
danych. 
2. Zostałem poinformowany/a, że projekt „Włodowice w obiektywie” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Zapoznałam(em) się z zasadami uczestnictwa w projekcie „Włodowice w obiektywie” zawartymi 
w Regulaminie realizacji Projektu i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
w projekcie. 
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego dziecka 
zbieranych na potrzeby rekrutacji, realizacji, sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu 
„Włodowice w obiektywie” przez Biuro Projektu  i Realizatora Projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami) 
oraz na publikację nazwiska mojego dziecka na listach rekrutacyjnych umieszczanych w siedzibie 
oraz na stronie internetowej.
5. Oświadczam, że dziecko posiada aktualne ubezpieczenie NNW. 
6. Wyrażam zgodę na udział dziecka w badaniach ankietowych.

…………………………………
MIEJSCOWOŚĆ DATA

…………………………………………………..
WŁASNORĘCZNY, CZYTELNY PODPIS– IMIĘ I NAZWISKO

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety rekrutacyjnej do projektu „Włodowice w obiektywie”

Decyzja rekrutacyjna 

Komisja kwalifikacyjna zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* Pana/Panią* do udziału w projekcie 
„Włodowice w obiektywie” POKL.09.05.00-24-630/11

Komisja kwalifikacyjna zakwalifikowała / nie zakwalifikowała* Pana/Panią* na listę rezerwową projektu.

Uzasadnienie: Kandydat spełnił wymogi kwalifikacyjne / nie spełnił wymogów kwalifikacyjnych* 
warunkujących uczestnictwo w projekcie. 

Podpisy członków komisji: 

1.…………………………….

2. ……………………………

3. ….........................................

Projekt  „Włodowice w obiektywie ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich"


