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Formularz kwalifikacyjny 

 
 

 

Wypełnia: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur  

Numer identyfikacyjny formularza   

Data i godzina złożenia dokumentów rekrutacyjnych  

 
 

 
 
Instrukcja wypełniania formularza kwalifikacyjnego dziecka: 

1. Formularz musi być wypełniony czytelnie (elektronicznie lub odręcznie). 
2. Formularz musi być kompletny, tj.: 

a. musi zawierać wszystkie strony,  
b. każde pole formularza musi być wypełnione,  
c. formularz musi być podpisany i parafowany na każdej stronie, która nie jest opatrzona 

podpisem.  
3. W przypadku niemożliwości wypełnienia rubryki wskutek np. nieposiadania nr telefonu, należy wpisać 

„brak”. 
4. Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez Kandydata poprzez: 
a. opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność 

z oryginałem”,               
lub  
b. opatrzenie  pierwszej strony klauzulą  „Za zgodność z oryginałem od strony ...do   strony..."  

wówczas strony należy ponumerować. 
Po  wybraniu jednej z wyżej wymienionych klauzul Kandydat wpisuje aktualną datę oraz składa 
własnoręczny podpis. 
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Oświadczenie: 

 

 wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 
niniejszym Formularzu kwalifikacyjnym na potrzeby rekrutacji do projektu „Aktywnie i razem”, zgodnie z 
art. 23 i 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922). 

 wyrażam/ nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych wrażliwych mojego dziecka zawartych w 
niniejszym Formularzu kwalifikacyjnym na potrzeby rekrutacji do projektu „Aktywnie i razem”, zgodnie z 
art. 23 i 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922). 

 
 

………………………………………..….. 
(data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

*niewłaściwe skreślić 

 
DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 

 Lp. Nazwa Pola do wypełnienia/zaznaczenia 

D
an

e 
u

cz
es

tn
ik

a 

1 Imię / imiona  

2 Nazwisko  

3 Data i miejsce urodzenia  

4 PESEL            

5 Wiek w latach  

6 Płeć  K  M 

D
an

e 
ko

n
ta

kt
o

w
e 

7 

Oświadczenie o miejscu  zamieszkania:  

Adres zamieszkania 

ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod 

 

Adres:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8 Gmina  

9 Powiat  

10 Województwo  

11 Telefon   

12 Adres poczty elektronicznej e-mail  

 

13 Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności:           tak  nie 

14 Dziecko posiada opinię Poradni Psychologicznej:  tak  nie 
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15 Wykształcenie 

 brak 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne  

 policealne 

 wyższe 

K
ry

te
ri

a 

re
kr

u
ta

cy
jn

e 16 
Rodzina korzystająca z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

 tak 

 

 nie 

16a 
w tym: korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 
 tak  nie 

17 Rodzina wielodzietna, tj. powyżej 3 dzieci  tak  nie 

D
an

e 
d

o
d

at
ko

w
e 

18 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań  tak  nie  odmowa podania informacji 

19 

Dziecko należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia  tak  nie  odmowa podania informacji 

20 

Dziecko przebywające w gospodarstwie domowym bez 

osób pracujących  tak          nie 

20a 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu  tak          nie 

21 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu  tak  nie 

22 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)  tak  nie 

 
 
 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam prawdziwość danych 
zawartych w Formularzu kwalifikacyjnym. 
 

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

(data i czytelny podpis  


