
 

 
Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                     
        Załącznik nr  1A 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA 
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA  „KRAINA BAJEK” W OSTRÓDZIE 
 

DO PROJEKTU pt. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

I. DANE PODSTAWOWE DZIECKA: 

1. Imię ( imiona) dziecka:……………………………………………………………….. 

2. Nazwisko dziecka:…………………………………………………………………….. 

3. Data  i miejsce urodzenia dziecka:………………………………………………….. 

4. PESEL dziecka: ………………………………………………………………………. 

 
II. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA: 

 
1. Ulica, nr domu/ nr mieszkania :……………………………………………………… 

2. Kod pocztowy i poczta:……………………………………………………………….. 

3. Gmina, powiat:………………………………………………………………………… 

 

III. DANE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA: 

Matka - …………………………………………………… tel. ………………………….. 

Ojciec - …………………………………………………… tel. ………………………….. 

 

IV. ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW (proszę wypełnić 

jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka):     

……………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby rekrutacji do 
udziału w projekcie „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (test jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.)  
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym 
oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 

 

       ………………………………………….. 

        podpis rodzica 
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                                                    Załącznik nr 2A 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  RODZICA/OPIEKUNA  
DO PROJEKTU pt. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
V. DANE PODSTAWOWE RODZICA: 

5. Imię ( imiona) :………………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwisko :………………………………………………………………………………………………. 

7. Data urodzenia :……………………………………………………………………………………….. 

8. PESEL : ………………………………………………………………………………………………... 

 
VI. ADRES ZAMIESZKANIA RODZICA: 

 
4. Ulica, nr domu/ nr mieszkania :……………………………………………...................................... 

5. Kod pocztowy i poczta:………………………………………………………………......................... 

6. Gmina, powiat:…………………………………………………………………………………………..                                         

VII. WYKSZTAŁCENIE I WYKONYWANY ZAWÓD: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. DANE KONTAKTOWE: 

1. Telefon domowy: …………………………………………………………………….......................... 

2. Telefon komórkowy: …………………………………………………………………......................... 

3. Adres mailowy : ………………………………………………………………………......................... 

IX. STATUS NA RYNKU PRACY : 
 

a) Bezrobotny 
b) Długotrwale bezrobotny ( zarejestrowany jako bezrobotny łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) 
c) Nieaktywny zawodowo ( osoba bez zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana jako 

bezrobotna np. osoba ucząca się) 
d) Zatrudniony: 

 Rolnik 

 Samozatrudnienie ( prowadzenie działalności gospodarczej) 

 Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające od 2 do 9 pracowników) 

 Małe przedsiębiorstwo (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) 

 Średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) 

 Duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 249 pracowników) 

 Zatrudniony w administracji publicznej 

 Zatrudniony w organizacji pozarządowej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym 
oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do udziału 
w projekcie „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (test jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.)  
 
 

                                 ..……..…………………………………………… 
                                                                                    czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3A  

                                                

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE 
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Ja, niżej podpisany(a),  
 

........................................................................................................................................ 
                                                 (imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie) 
 

wyrażam wolę i deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „BAJKOWE 
PRZEDSZKOLE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry 
dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej.* 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                          (Imię i nazwisko dziecka) 
 

Oświadczam, iż moje dziecko spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające  
do udziału w projekcie, tzn. uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Kraina 
Bajek” w Ostródzie. 
  
Zobowiązuję się do zapewnienia możliwości regularnego udziału dziecka  
w  zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe. 
 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne  
z prawdą. 
 
Ostróda, 1.07.2016r. 

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

czytelny podpis rodzica (matki lub ojca) /opiekuna 
prawnego  beneficjenta ostatecznego           

 
 
 
 
* wypełnienie niniejszej deklaracji jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie. 
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Załącznik nr 4A  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA RODZICA/ OPIEKUNA  
W PROJEKCIE „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Ja, niżej podpisany(a),  

 
...................................................................................................................................... 
                                                 (imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie) 
 

……………………………………………………………………………………………… 
                            (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 
 

  
a) wyrażam wolę i deklaruję uczestnictwo w projekcie „BAJKOWE 

PRZEDSZKOLE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.01 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*, 

b) oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawiające do udziału  
w Projekcie, tzn. jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka uczęszczającego 
do Niepublicznego Przedszkola „Kraina Bajek” w Ostródzie, 

c) zobowiązuję się do udziału w zorganizowanych w ramach projektu warsztatach 
szkoleniowych dla rodziców, 

d) zostałem poinformowany, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

e) zobowiązuję się do wypełniania ankiet prowadzonych podczas i po zakończeniu 
realizacji projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do sprawozdawczości. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne  
z prawdą. 

 
 
Ostróda, 01.07.2016r. 

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

czytelny podpis rodzica (matki lub ojca) /opiekuna 
prawnego Beneficjenta Ostatecznego           

 
 
* wypełnienie niniejszej deklaracji jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie. 
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 Załącznik nr 5A 
………………......................................... 
          Imię i nazwisko dziecka 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - DZIECKA 
 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka w odniesieniu do zbioru pn. 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn.  
2. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 
lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane osobowe są niezbędne 
dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:  
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),  
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),  
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146);  
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,  
e) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  
f) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami  
48 zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 
286 z 30.09.2014, str. 1).  
3. Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
projektu pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE”, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, 
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ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.  
4. Dane osobowe mojego dziecka zostały powierzone do przetwarzania, 
Beneficjentowi realizującemu projekt – Kraina Bajek Sp. z o. o., ul. Ignacego 
Paderewskiego 1B, 14-100 Ostróda oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na 
zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy.  
5. Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać powierzone specjalistycznym 
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 
2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi 
dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału  
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  
8. Mam prawo dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka i ich 
poprawiania.  
 
 
 
 
Ostróda, 1.07.2016r.                              …………………..………………….................... 
                                                                              Czytelny podpis rodzica dziecka/prawnego opiekuna 
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          Załącznik nr 6A 
 
 

………………......................................... 
          Imię i nazwisko rodzica 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - RODZICA 
 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru  
pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn.  
2. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:  
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),  
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),  
c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146);  
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,  
e) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  
f) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami  
48 zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 
286 z 30.09.2014, str. 1).  
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. 
„BAJKOWE PRZEDSZKOLE”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
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wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 
2014-2020.  
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi 
realizującemu projekt – Kraina Bajek Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 1B,  
14-100 Ostróda oraz podmiotom (o ile dotyczy), które na zlecenie Beneficjenta 
uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy.  
5. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom 
realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta.  
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  
7. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi 
dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału  
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.  
 
 
 
 
Ostróda, 1.07.2016r.                                         …………..………………….................... 
                                                                                                Czytelny podpis uczestnika projektu 
 
 

 


