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Dane  uczestnika 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 

           

 zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

Wykształcenie 
(należy zaznaczyć X właściwy 
poziom ISCED) 

ISCED 5-8 Wyższe   

ISCED 4 Policealne   

ISCED 3 Ponadgminazjalne (liceum, technikum, szkoła 
zawodowa) 

 

ISCED 2 Gimnazjalne   

ISCED 1 Podstawowe   

ISCED 0 Brak   

 
 

  

Dane kontaktowe uczestnika 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 

 
 
 



  
 

Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie 
pracy 
 
Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z 
urzędu pracy. 

Tak  Nie  

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym 
urzędzie pracy 
 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów 
pracy. 

Tak  Nie  

W tym długotrwale bezrobotny 
 
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 
miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Tak  Nie  

Bierny zawodowo 
 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status 
bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

Tak  Nie  

W tym osoba ucząca się Tak  Nie  
W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu 

Tak  Nie  

Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) 
 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. 
Studenci, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być 
wykazywani jako osoby pracujące. 

Tak  Nie  

osoba pracująca w administracji rządowej  

osoba pracująca w administracji samorządowej  

Inne  

osoba pracująca w MMŚP  

osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Zatrudniony w:  
 
Należy podać nazwę przedsiębiorstwa 
/ instytucji, w której uczestnik jest 
zatrudniony 

 

Wykonywany zawód: 
 

Nauczyciel kształcenia zawodowego  

Nauczyciel kształcenia ogólnego  

Nauczyciel wychowania przedszkolnego  

Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

Pracownik instytucji rynku pracy  

Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

Rolnik  



  
Kluczowy pracownik instytucji pomocy  
i integracji społecznej 

 

Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

Pracownik poradni psychologiczno-  pedagogicznej  

Instruktor praktycznej nauki zawodu  

Inny  

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 
 

(odmowa udzielenia informacji w przypadku danych wrażliwych nie skutkuje odmową udzielenia wsparcia, jeżeli projekt nie jest 
kierowany do danej grupy docelowej) 

Osoba, należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 
pochodzenia 
 
Cudzoziemcy na stale 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. 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 
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). 

Tak  Nie  

Osoba z niepełnosprawnościami 
 
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), a także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 
nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym, bez osób pracujących 
 
Gospodarstwo domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo 
bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Tak  Nie  

w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 
 
(Należy wypełnić tylko w przypadku gdy powyżej zaznaczono odpowiedź: Tak) 
 
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z 
rodzicem/rodzicami.  
 

Tak  Nie  

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 
 
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne 



  
zawodowo oraz mieszkają z rodzicem.             

Tak  Nie  

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomnie lub wykluczone z dostępu do 
mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach 
formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0. 
(Odmowa podania informacji dotyczy tylko danych wrażliwych tj.: stanu zdrowia) 

Tak  Nie  
Odmowa 
podania 

informacji 
 

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

Miejscowość, data       PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU                 PODPIS RODZICA/OPIEKUNA* 

 

*wymagany jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat 

       

Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:  

 Jestem osobą uczącą się  i z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y uczestnictwem w projekcie. 

 Zamieszkuję, uczę się lub pracuję na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego.  

  Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

który realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania: RPKP.10.02.00 Kształcenie 

ogólne i zawodowe, Poddziałania: RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., 

Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) tj.: „Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, 

działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.  

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 - obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu; 

- wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji, zarówno w trakcie 

trwania projektu jak i po jego zakończeniu.  

 

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

Miejscowość, data       PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU                 PODPIS RODZICA/OPIEKUNA* 

 

*wymagany jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat 



  
 

 

DECYZJA REKRUTACYJNA (wypełnia Beneficjent projektu  ) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

Data zakończenia udziału w projekcie   

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z 
zaplanowaną ścieżką uczestnictwa  

 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia   

Kandydat/ka spełnia wymogi kwalifikacyjne/nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych warunkujących 
uczestnictwo w projekcie.  
  
  
 
              .........................................                                                                         ………………………...................  
                           data                                                                                             podpis osoby przyjmującej formularz  
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju " 

 

I. Postanowienia Ogólne  

1. W regulaminie określone są zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna i przyjazna szkoła 

miejscem wszechstronnego rozwoju ” realizowanym przez Lean Tech Robert Markowiak w partnerstwie z 

Gminą Waganiec. 

2. Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania: 

RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania: RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Projekt 

realizowany jest w terminie od  2017-01-01 do 2018-09-30 

3.. Projekt swym zasięgiem obejmuje szkoły podstawowe  z Województwa Kujawsko-Pomorskiego : Zespół 

Szkół w Brudnowie oraz Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie. 

4. Biuro Projektu znajduje się w – Zespół  Szkół im. I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie  87-731 Waganiec. 

II. Cele projektu  

1. Wzrost jakości nauczania w ZS w Brudnowie i ZS w Zbrachlinie w woj. kujawsko-pomorskim w efekcie 

wdrożenia kompleksowego programu obejmującego zajęcia dodatkowe dla 320 uczniów (176K, 144M) 

doposażenie pracowni szkolnych, modernizację programów nauczania oraz dokształcenie 20 nauczycieli (17K,                                                                                                                                            

3M) przedmiotów w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 r. 

   

2. Osiągnięcie celów ma zostać zrealizowane poprzez:  

o   Zajęcia z informatyki i robotyki dla 60 uczniów ZS w Brudnowie oraz ZS w Zbrachlinie oraz doposażenie 

pracowni informatyki w szkołach i modernizacja programu nauczania. 



  
o Zajęcia wyrównawcze z przyrody i prowadzone metodą eksperymentu oraz zajęcia wyrównawcze z 

matematyki i prowadzone metodą eksperymentu dla 176 uczniów z ZS w Brudnowie i ZS w Zbrachlinie, 

doposażenie pracowni przyrody i matematyki w szkołach oraz modernizacja programów nauczania. 

o Zajęcia dla 84 uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz. angielskiego oraz doposażenie pracowni 

językowej w szkołach i modernizacja programu nauczania 

o Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz podniesienie 

kompetencji w zakresie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej. 

 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny  współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

III. Rekrutacja  

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu od stycznia 2017r.  

2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące 

kryteria:  

o osoby uczące się w szkołach: ZS w Zbrachlinie oraz ZS w Brudnowie. 

o osoby uczestniczące w dodatkowych zajęciach z własnej inicjatywy,   

o osoby, które zamieszkują, uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa  

kujawsko-pomorskiego, 

o osoby które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem  jakości nauczania 

3. W rekrutacji uczestników do Projektu będzie stosowana następująca punktacja priorytetowa: 

a) Zajęcia z informatyki i robotyki dla 60 uczniów ZS w Brudnowie oraz ZS w Zbrachlinie oraz 

doposażenie pracowni informatyki w szkołach i modernizacja programu nauczania - 4 grupy x 15 osób 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt  

- uczniowie - kwalifikacja do grupy średniej – 2 pkt 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy rozwijającej– 1 pkt 

b) Zajęcia wyrównawcze z przyrody i prowadzone metodą eksperymentu oraz zajęcia 

wyrównawcze z matematyki i prowadzone metodą eksperymentu dla 176 uczniów z ZS w Brudnowie i 

ZS w Zbrachlinie, doposażenie pracowni przyrody i matematyki w szkołach oraz modernizacja 

programów nauczania. 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt 

- uczniowie -  kwalifikacja do grupy średniej – 2 pkt 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy rozwijającej– 1 pkt 

c) Zajęcia dla 84 uczniów ze specjalnymi potrzebami z jęz. angielskiego oraz doposażenie 

pracowni językowej w szkołach i modernizacja programu nauczania. 

- uczniowie - kwalifikacja do grupy wyrównawczej – 3 pkt 

- uczniowie -  kwalifikacja do grupy średniej – 2 pkt 



  
- uczniowie - kwalifikacja do grupy rozwijającej– 1 pkt 

d) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz podniesienie 

kompetencji w zakresie postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej. 

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami zdolnych – 3 pkt  

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami słabszych – 2 pkt 

                - uczniowie pozostali – średni – 1 pkt 

e)          Doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli w ZS w Brudnowie i ZS w Zbrachlinie. 

zgodnie z deklaracjami przystąpienia do projektu i deklarowanymi potrzebami z obszaru nauczania. 

 

 

4. Osoby zgłaszające się do udziału w Projekcie powinny dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące 

dokumenty:  

o formularz zgłoszeniowy z regulaminem,  

o deklarację uczestnictwa w projekcie,  

o oświadczenie uczestnika 

o zgodę na wizerunek 

   Wyżej wymienione dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.leantech.com.pl 

   lub w biurze projektu: Zespół Szkół w Brudnowie oraz Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie. 

5. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia 

kryteriów rekrutacyjnych określonych w pkt. II pkt. 2 Regulaminu.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób cykliczny. Przed rozpoczęciem każdej grupy szkoleniowej Asystent 

projektu dokona ostatecznego wyboru osób do projektu.  

7. Osoby będą informowane o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie telefonicznie, mailowo lub listownie.  

8. Uczestnik może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 5 dni od daty 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć pisemnie, na 

wzorze Oświadczenia o rezygnacji z uczestniczenia w projekcie, udostępnionym na stronie internetowej 

projektu oraz w Biurze Projektu w Zespole Szkół w Zbrachlinie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce 

zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

9. W przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się do 

zwrotu kosztów swojego uczestnictwa. Koszty udziału zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od dnia 

rezygnacji na wskazane przez realizatora konto bankowe. Przerwanie udziału w projekcie z powodu: 

choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wyjątkowych zdarzeń losowych (np. śmierć najbliższej 

rodziny) nie powoduje konieczności zwrotu kosztów.  

 

IV. Świadczenia dodatkowe dla uczestników  

1. Materiały dydaktyczne na szkolenia „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju” 

 



  
V. Obowiązki uczestnika projektu  

1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się uczestniczyć w min. 80% czasu zajęć, potwierdzając 

swoją obecność. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta/ Realizatora projektu w 

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.  

  

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

Miejscowość, data       PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU                 PODPIS RODZICA/OPIEKUNA* 

 

*wymagany jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat 


