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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

do projektu  pn. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie gminy Pałecznica”   
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.   

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.  
  

realizowany przez:  

 Gmina Pałecznica, ul. Św. Jakuba11, 32-109 Pałecznica  

  

miejsce realizacji:  

Ibramowice 43 

  

Lp. Nazwa Wypełnia Kandydat/ka do Projektu: „Utworzenie klubu 
dziecięcego na terenie gminy Pałecznica” 
(rodzic, opiekun prawny dziecka) 

1 Imię 
 
.......................................................................................  

2 Nazwisko 
 
.......................................................................................  

3 Pesel 
 
.......................................................................................  

4 Adres zamieszkania 
 
.......................................................................................  

5 Województwo 
 
.......................................................................................  

6 Gmina .......................................................................................  

7 Telefon kontaktowy 
 
.......................................................................................  

8 Adres e-mail 
 
.......................................................................................  

9 Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 
podkreślić właściwe 

1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów    
pracy,  

2. osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów 
pracy, 

3. osoba bierna zawodowo,  
4. osoba pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim  

lub rodzicielskim, 
• Zatrudniony w: (podać dokładną nazwę i adres 

pracodawcy):  
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.......................................................................................  

.......................................................................................  

........................................................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

• osoba ucząca się, (podać dokładną nazwę i adres 
szkoły/uczelni):  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

........................................................................................  

.......................................................................................  

....................................................................................... 

10 Wielodzietność rodziny 
(posiadanie 3+ dzieci) 

 

TAK / NIE 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK wskazać osoby 

(imiona dzieci) i ich wiek 
.......................................................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

 

11 Osoba niepełnosprawna 
(dot. rodzica / opiekuna 
prawnego) 

TAK / NIE 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę wskazać rodzaj 

i stopień niepełnosprawności 
.......................................................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

 

12 Rodzic samotnie 
wychowujący dziecko 

TAK / NIE 

 

 

Lp. Nazwa Dane dziecka objętego opieką w klubie dziecięcym 

1 Imię  ....................................................................................... 

2 Nazwisko ....................................................................................... 
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3 Data urodzenia ....................................................................................... 

4 Pesel ....................................................................................... 

5 Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

TAK / NIE 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę wskazać 
rodzaj i stopień niepełnosprawności 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

 

6 Imiona i nazwiska 
rodziców oraz numery 
pesel 

Imię i nazwisko matki  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

PESEL..............................................................................  

Imię i nazwisko ojca 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

PESEL..............................................................................  

 

7 Rodzeństwo TAK / NIE 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę podać 
liczbę, imię oraz wiek rodzeństwa 

….................................................................................... 

….................................................................................... 

….................................................................................... 
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8 Adres zamieszkania ....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

9 Numery telefonu rodziców Matka 

....................................................................................... 

Ojciec 

....................................................................................... 

10 Miejsce pracy rodziców 
(lub miejsce pobierania 
nauki w szkole lub szkole 
wyższej) 

Matka 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Ojciec 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

11 Podstawowe informacje o 
stanie zdrowia dziecka 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

12 Czy dziecko było 
wcześniej objęte opieką w 
żłobku / klubie 
dziecięcym? 

TAK / NIE 

 

 

 

 

....................................................           …...................................................... 
        Miejscowość, data                                                     Podpis rodzica / prawnego opiekuna 


