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FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA  

 
Deklaruję udział w projekcie „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, 

nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” realizowanym w ramach Poddziałania 9.2. 

Poprawa jakości kształcenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020 

Tytuł projektu  Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół 
podstawowych z terenu Miasta Leżajsk 

Numer projektu  RPPK.09.02.00-18-0071/17 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie  9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 

Program Operacyjny  Regionalny Program Operacyjny Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Realizujący projekt  Gmina Miasto Leżajsk 

Nazwa Partnera realizującego Projekt  - 

Termin realizacji projektu 1.08.2018 – 30.06.2020r. 

 

Dane uczestnika projektu  pn. Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, 
nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk 

Lp. Nazwa DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. PESEL __   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

4.  
Wiek w chwili przystąpienia do 
projektu 

 

5. Wykształcenie 

niższe niż podstawowe   ponadgimnazjalne 

podstawowe                     policealne 

gimnazjalne                      wyższe   

6. 
Adres (ulica, numer budynku, numer 
lokalu) 

Ulica   

Nr lokalu   

Nr budynku   

Miejscowość  

7. Powiat  

8.  Gmina   

9. 
Miejscowość,  
kod pocztowy 

___   ___  - ___   ___   ___       ………………………………………. 

10. 

Telefon kontaktowy  
(w przypadku osób niepełnoletnich 
tel. kontaktowy osoby sprawującej 
opiekę) 

 

11. Adres  e-mail  

12. Rodzaj uczestnika  indywidualny               pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu 
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13. 
Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia  
do projektu 

 osoba bezrobotna 

zarejestrowana w 

ewidencji urzędów 

pracy  

 długotrwale bezrobotna 

 inne  

 osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w 

ewidencji urzędów 

pracy  

 długotrwale bezrobotna 

 inne 

 bierna zawodowo 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu  

 osoba ucząca się  

 inne  

 osoba pracująca  

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba pracująca w mikro-, małym- średnim 

przedsiębiorstwie 

 w dużym przedsiębiorstwie  

 inne 

Wykonywany zawód  

Nazwa zakładu pracy   

14.  Status osoby w chwili przystąpienia do projektu  

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań  

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących:   w tym: w gospodarstwie   

domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się  

z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu  

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione powyżej) 

15. Nazwa szkoły   

16. Klasa  

 
 
Leżajsk, 14.09.2018r.                          /Podpis ucznia/                     /Podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/ 


