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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników/czek oraz
uczestnictwa w Projekcie „Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń”

Formularz zgłoszeniowy dziecka do punktu przedszkolnego 
przy 

Szkole Podstawowej w Borawem 

Do  projektu  „Punkty  Przedszkolne  w  Gminie  Rzekuń”  realizowanego  w  ramach  Priorytetu  IX
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie
oświaty,  Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie  nierówności  w  stopniu  upowszechniania  edukacji
przedszkolnej  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  oraz Uchwały Nr  XXXVII/248/2013  Rady
Gminy  Rzekuń  z  dnia  24  maja  2013  roku  w  sprawie  przedłużenia  okresu  działania  Punktu
Przedszkolnego w Borawem..

Dane podstawowe

1 Imię (imiona) dziecka

2 Nazwisko dziecka

3 Data urodzenia

4 Wiek w chwili przystąpienia do projektu

5 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

6 Numer PESEL dziecka

7 Płeć dziecka (odpowiednie zaznaczyć X )

Dziewczynka Chłopiec

Miejsce zameldowania dziecka na pobyt stały

1 Ulica i nr domu/nr mieszkania

2 Miejscowość i kod pocztowy
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  Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
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3 Obszar (odpowiednie zaznaczyć X )

Miasto Wieś Miasto do 25 tys. mieszkańców

4 Gmina

5 Powiat

6 Województwo

Dane kontaktowe

Matka Ojciec

Imię i nazwisko

Miejsce zameldowania          
na pobyt stały

Telefon stacjonarny 

Telefon komórkowy

Adres  poczty  elektronicznej
(e-mail)

Miejsce zakładu pracy,
telefon kontaktowy

Dane dodatkowe

Wykształcenie dziecka (odpowiednie zaznaczyć X )

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgimnazjalne

Pomaturalne

Zawodowe 

Wyższe

Brak
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Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu dziecka (odpowiednie zaznaczyć)

BEZROBOTNY1, w tym: Tak Nie 

• Osoba długotrwale bezrobotna2 Tak Nie 

NIE AKTYWNY ZAWODOWO3, w tym: Tak Nie 

• Osoba ucząca się lub kształcąca4 Tak Nie 

ZATRUDNIONY5, w tym: Tak Nie 

• Rolnik6 Tak Nie 

• Samozatrudniony7 Tak Nie 

• Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie8 Tak Nie 

• Zatrudniony  w  małym  i  (lub)  średnim
przedsiębiorstwie9

Tak Nie 

• Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie10 Tak Nie 

• Zatrudniony w administracji publicznej11 Tak Nie 

• Zatrudniony w organizacji pozarządowej12 Tak Nie 

• Pracownik w szczególnie niekorzystnej sytuacji13 Tak Nie 

Dodatkowe informacje

Pełnoletnie osoby do odbioru dziecka (po porannym zgłoszeniu lub awaryjnie – telefonicznym)

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr telefonu

Przebyte choroby zakaźne, urazy, alergie itp. 

Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań
lub leczenia szpitalnego

Inne uwagi rodziców

Rodzic samotnie wychowujący dziecko?
(odpowiednie zaznaczyć X )

Tak

Nie 

Rodzina zastępcza? 
(odpowiednie zaznaczyć X )

Tak

Nie 

…....................................... …...................................................
Miejscowość, dnia Czytelny podpis rodzica

 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty

  Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej



1 Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 roku, poz. 1001 z póź. zm.), w szczególności osobę, która 
jednocześnie jest osobą:
a) niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
b) nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo 

zaocznym,
c) zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
d) ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn. 

2 Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 m-cy w 
okresie ostatnich 2 lat.

3 Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.
4 Oznacza osobę kształcąca się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.
5 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 zlecenie, umowa o dzieło).

6 Oznacza osobę będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 roku Nr 7, poz. 24 z późn. zm), w szczególności osobę, która 
jednocześnie:
a) jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny

rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym,
b) jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
c) a także domownik, czyli w szczególności osoba, która:
d) ukończyła 16 lat,
e) pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego 

gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
f) stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

7 Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników.
8 Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników.
9 Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 249 pracowników.
10 Oznacza osobę pracującą w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników.
11 Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych.
12 Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie.
13 Przez pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji rozumie się osobę która:

a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 m-cy, lub
b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego, lub
c) jest w wieku ponad 50 lat, lub
d) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę, lub
e) pracuje w sektorze lub w zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn co 

najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie 
członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość, lub

f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, w którym w celu zwiększenia szans na 
uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe 
lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.


