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Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu: …………………………. 
Osoba przyjmująca ankietę: ………………………………… 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
 
Dotyczy projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu 
Biłgorajskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 

1. Dane podstawowe    (Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

Imię  Nazwisko  

PESEL  

ulica  

nr domu  nr lokalu  

kod pocztowy  miejscowość  
Dane kontaktowe 

powiat  województwo  

Telefon kontaktowy stacjonarny  komórkowy  

Adres poczty e-mail  

        wiejski1 
Obszar 

         miejski  

Sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 7 lub opiekę nad osobą zależną: 

      Tak          Nie 

Wykształcenie   (Proszę zaznaczyć najwyższe posiadane wykształcenie) 
 brak                                                podstawowe                                       

 
  gimnazjalne                                   ponadgimnazjalne                   
 

 pomaturalne                                   wyższe 
 
 
 

                                                        
1 Obszar wiejski: Gminy wiejskie, część wiejska (leżącej poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej  
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2. Status, kryteria kwalifikacyjne  

1. Jestem uczniem: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (Podaj nazwę szkoły lub zespołu szkół zawód w jakim się  kształcisz) 

2. Pochodzę z rodziny o niskich dochodach2  

      Tak          Nie  (jeśli TAK to dołącz  do ankiety oświadczenie o dochodach) 

3. Mam ukończone 18 lat 

 Tak          Nie 

4. Jestem uczniem klasy: 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (Podaj nazwę klasy i zawód w jakim się kształcisz) 

5. Przedmioty punktowane dla mojej klasy i otrzymane oceny na koniec ubiegłego roku szkolnego: 
     1………………………………………………………………………………………………………               …………………………. 
       (Podaj nazwę pierwszego przedmiotu punktowanego)                                                                      (ocena z przedmiotu 1) 
 
     2……………………………………………………………………………………………………….              …………………………. 
       (Podaj nazwę drugiego przedmiotu punktowanego)                                                                          (ocena z przedmiotu 2) 
 
6. Moja średnia ocen z dwóch punktowanych przedmiotów wynosi:     …………………………………………………….. 
                                                                                                                                 (średnia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 

3. Preferowane szkolenie 
 

 

Chciałbym/chciałabym uczestniczyć w: 
 
 

  Stażach zawodowych realizowanych u pracodawców. 
  
 
 

4. Źródło informacji o projekcie 

Skąd dowiedział/a się Pan/i o 
projekcie? 

 

 z ogłoszenia w mediach 

 z plakatu, ulotki informacyjnej 

 z Internetu 

 ze strony internetowej RCEZ w Biłgoraju 

 od znajomych 

 od nauczyciela 

 inne źródła, jakie? ………………………………………….. 

                                                        
2 Uczniowie z rodzin, których miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny wyliczony 
jako średnia z ostatnich trzech miesięcy jest nie wyższy niż 539,00 zł 
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5. Oświadczenia 

 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla 
młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” i akceptuję jego warunki. 

2. Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie. 
3. Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Jestem świadomy/a, że złożenie Ankiety Rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z  zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie. 
5. Mam świadomość, że Staż może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. 

 
W związku z przystąpieniem do projektu: 

a) Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem 
szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się 
Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej tj Departament 
Zaradzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Moja zgoda 
obejmuje również przetwarzanie danych o których mowa w punkcie a) w przyszłości, pod warunkiem, że 
nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

b) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje 
wymienione w punkcie a) przez Instytucję Zarządzającą lub podmiot przez niego upoważniony do celów 
sprawozdawczych z realizacji usługi szkolenia, w której brałem udział oraz monitoringu i ewaluacji 
projektu. 

c) Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Instytucję Zarządzającą. 

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania 
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.                                                          
 
 
.........................................................................                                        ................................................................ 
          (miejscowość, data i podpis ucznia)                                                     (data i podpis rodzica/ opiekuna) 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
 
Dotyczy projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu 
Biłgorajskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
Imię i nazwisko  
 

 

 
Adres zameldowania 
 

 

 
PESEL 
 

 

 
 Niniejszym oświadczam, iż decyduję się na udział w projekcie: „Staże u 
pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”  
realizowanym przez Powiat Biłgorajski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zobowiązuję się do systematycznego 
uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w Projekcie. Oświadczam, że nie przerwę 
uczestnictwa w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych. W przypadku nieuzasadnionego 
przerwania udziału w projekcie lub przekroczenia granicy 20% nieobecności na zajęciach 
zobowiązuję się do zwrotu kosztów Stażu, stanowiących 100% jego wartości 
przypadającej na poszczególnego Beneficjenta Ostatecznego. 

Oświadczam, że:   
- Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie i spełniam 

kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
- Zostałem/łam poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które będą odbywały się w 

trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu projektu.  Wyrażam zgodę na publikację 
mojego wizerunku zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i filmowych wyłącznie 
dla potrzeb realizacji i promocji projektu. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.                                                          
 
 

…………………………………………….. 
                  data i podpis ucznia 
 

 …………………………………………….. 
               data i podpis rodzica/ opiekuna  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla 
młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. 
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu 
Biłgorajskiego”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu „Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży 
Powiatu Biłgorajskiego”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 
 
 

 
…………………………………………….. 

               CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA  
 
 
                                                        
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę jak 
również przez jej prawnego opiekuna. 
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Oświadczenie o ocenach z przedmiotów punktowanych 
 

Oświadczam, że uczeń  
 
Imię i nazwisko  
 

 

 
Adres zameldowania 
 

 
 
 
 

 
PESEL 
 

 

 
, który jest uczniem klasy 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (Podać nazwę klasy i zawód w jakim się kształci) 
 
na zakończenie roku szkolnego  2012/2013 otrzymał następujące oceny z 
przedmiotów punktowanych: 
 
 
     1………………………………………………………………………………………………………               …………………………. 
       (Nazwa pierwszego przedmiotu punktowanego)                                                                                 (ocena z przedmiotu 1) 
 
 
     2……………………………………………………………………………………………………….              …………………………. 
       (Nazwa drugiego przedmiotu punktowanego)                                                                                     (ocena z przedmiotu 2) 
 
 

 
co daje średnią  ocen z powyższych przedmiotów:    …………………………………………………….. 
                                                                                                                        (średnia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 
 
 
 
 
....................................................................................................                                         
          (miejscowość, data i podpis wychowawcy ucznia)                                                      
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Oświadczenie o dochodach miesięcznych 
 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/a rodzic/opiekun1 ucznia………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko ucznia) 

 
oświadczam, że miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny  wyliczony jako 
średnia z ostatnich trzech miesięcy jest nie wyższy niż 539,00 zł.   

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie  

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są  
zgodne z prawdą.  
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Niepotrzebne skreślić 


