
 

 

 

  

 

Zał. Nr 1do Regulaminu Rekrutacji 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w projekcie nr: RPMP.08.05-00-12-0078/21-00 
pn. „Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywnosci 

zawodowej mieszkańców gminy” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 8. Osi 

Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ A 

wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących 

instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna. 

 
 

Dane podstawowe uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

PESEL  

Dane kontaktowe uczestnika (rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica1  

Numer budynk/lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres korespondencyjny 
(proszę podać jeżli jest inny od 
wyżej wymienionego) 

 

                                                 
1 W przypadku braku ulicy wpisać miejscowość. 

 



 

 

 

  

 

 

Kryteria kwalifikowalności 

Oświadczenia osoby biorącej udział w rekrutacji do Projektu* 
Oświadczam, że sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 3 
oraz chcę powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z 
opieką/chcę utrzymać zatrudnienie  
(należy podkreślić właściwe) 

☐    TAK 

Oświadczam, że mieszkam w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego/pracuję/uczę się na terenie Gminy Żegocina 
(należy podkreślić właściwe) 

☐    TAK 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą przebywającą na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim/chcącą utrzymać zatrudnienie*  
(należy podkreślić właściwe) 

☐    TAK 

 

☐    NIE 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą dla której wsparcie w 
postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie 
zatrudnienia 

☐    TAK 

 

☐    NIE 
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy: 
osobą bezrobotną zarejestrowaną/osobą bezrobotną nie 
zarejestrowaną/osobą bierną zawodowo* 
(należy podkreślić właściwe) 

☐    TAK 

 

☐    NIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i 
uczestnictwa w Projekcie oraz  akceptuję jego postanowienia.  ☐    TAK 

*Oświadczenia dotyczące, że dana osoba jest osobą pracującą lub pozostającą bez pracy w 

momencie przystąpienia do projektu muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem. 

Kryteria premiujące 
Kobieta (10 punktów) ☐    TAK 

☐    NIE 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko (5 punktów) 
☐    TAK 

☐    NIE 

Osoba pracująca, sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 lat, w tym 
osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i 
jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu (2 punkty) 

☐    TAK 

☐    NIE 

Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem 
pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – kodeks pracy (1 
punkt) 

☐    TAK 

☐    NIE 

Osoba zameldowana na terenie gminy Żegocina (1 punkt) 
☐    TAK 

☐    NIE 

Osoba o niskich dochodach (przeciętny dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł) (1 
punkt) 

 

☐    TAK 

☐    NIE 

SUMA PUNKTÓW  



 

 

 

  

 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że przedstawione oświadczenia są 

prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

Art. 297 Kodeksu karnego:  
§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność 
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub 
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć 

wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego 

albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na publikację mojego imienia, nazwiska i liczby 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji na liście rankingowej udostępnionej w 

Urzędzie Gminy Żegocina, Publicznym Żłobku „Kolorowy Świat Malucha” w 

Żegocinie oraz na stronie www 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………   ………………………………………. 
                  Miejscowość / Data              Czytelny podis uczestnika projektu 

Uwaga: 
W przypadku wyłonienia w ramach rekrutacji osoby do udziału w projekcie, uczestnik 
będzie zobowiązany do przedstawienia szerszego zakresu danych wraz 
z oświadczeniami/zaświadczeniami.  

 

UZUPEŁNIA KOMISJA RKRUTACYJNA: 

Kryteria premiujące 

Maksymalna liczba punktów przyznawana za 
spełnienie kryteriów premiujących. 20 punktów 

Przyznana liczba punktów za spełnienie kryteriów 
premiujących. 

 

 


