
 

 

 
Formularz Zgłoszeniowy Ucznia/Uczennicy 

do Projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”, nr: RPMA.10.01.01-14-a445/18 
 
 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X" [WYPEŁNIA RODZIC/ 
OPIEKUN PRAWNY*] 
* Niepotrzebne skreślić 

 
 

A. DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY 
                    

Imię 
 

                    
Nazwisko                                                                                                                                                    PESEL 
 

B. ADRES ZAMIESZKANIA I DANE KONTAKTOWE UCZNIA/UCZENNICY 
                    

Ulica                                                                                                                                                       nr domu                nr mieszkania   
 

-                     
Kod pocztowy                    Poczta                                                                                             Miejscowość  
 

MAZOWIECKIE               
Województwo                                                                                       Powiat  
 

                       
Gmina  
 
☐   obszar miejski (obszar położony w granicach administracyjnych miast) 
☐   obszar wiejski (obszar, na którym więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie) 
  

                    
Telefon domowy (wraz z numerem kierunkowym)*                                                           Telefon komórkowy* 
 

                    
Adres poczty elektronicznej (e-mail)* 

 
*Obowiązkowe jest podanie min. 1 formy kontaktu – numeru telefonu lub adresu e-mail 
 
 
C. DANE DODATKOWE 
 
1.  Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach 
 
2. Czy uczeń przynależy do mniejszości narodowej lub etnicznej, jest migrantem lub osobą obcego              
pochodzenia*? 
☐  NIE 
☐  TAK 
☐  ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
* Cudzoziemcy na stałe mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem                   
krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.              
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada                 
polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza                      
terenem Polski. 
 
  

. 
 



 

 

3. Czy uczeń jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań*? 
☐  NIE 
☐  TAK 
*1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby 
opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 
specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg 
standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
 
4. Czy uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności? 
☐  NIE 
☐  TAK (prosimy o załączenie kserokopii orzeczenia) 
☐  ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
 
5. Czy uczeń jest w innej niekorzystnej sytuacji społecznej *? 
☐  NIE 
☐  TAK (jeśli w pkt. B zaznaczono „obszar wiejski”) 
☐  ODMAWIAM PODANIA INFORMACJI 
* Jeśli uczeń pochodzi  z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), jest zagrożony wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został 
oznaczony w pozostałych polach formularza. 
 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOCHODU 
 

1. Oświadczam, iż kwota dochodu w rodzinie jest: 
☐   niższa niż 700,00 zł netto na osobę; 
☐   wyższa niż 700,00 zł netto na osobę; 
☐ nie wyrażam zgody na podanie informacji o dochodzie, jednocześnie zgadzam się na przyznanie mojemu               
dziecku/podopiecznemu 0 punktów za kryterium punktowe "Dochód na osobę w rodzinie".  
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zdefiniowanym             
w niniejszym formularzu, przez: 
● Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego          

na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa           
Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 
oraz 

● Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
w celach  realizacji Projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki”, nr: RPMA.10.01.01-14-a445/18,             
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,         
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego           
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
        Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w  tym przypadku nie ma zastosowania            
prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego               
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu            
podlegają Administratorzy. 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym           
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą. 

 
 

.................................................................... ................................................................................................................. 
Miejscowość Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika/czki Projektu 

 

. 
 


