
 

Ankieta rekrutacyjna

Szanowni Państwo.
Dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem pt. : „Rodzice dla dzieci – Klub Przedszkolaka”.
Ze względu na ograniczona liczbę  miejsc w Klubie Przedszkolaka, przygotowaliśmy krótki zestaw  pytań,  
który  pozwoli  nam lepiej  poznać  Małych  Przedszkolaków. Prosimy  o  wypełnienie  ankiety  drukowanymi  
literami.

1. Dane kontaktowe 

IMIĘ DZIECKA

NAZWISKO

PESEL DZIECKA

Imię opiekuna/rodzica

Nazwisko

PESEL

Nr dowodu osobistego

Adres zamieszkania Ulica Numer

Miejscowość Kod pocztowy

Powiat

Województwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. Kryteria rekrutacji (odpowiedzi proszę zaznaczać znakiem X)

1. Liczba rodzeństwa

�  brak
�   1
�   2
�   powyżej 3

2. Status społeczno-materialny

�   poniżej 504 PLN miesięczne na osobę
�   504 – 1000 PLN miesięcznie na osobę
�   powyżej 1000 PLN miesięcznie na osobę

3. Czy przysługuje Pani/Panu prawo do zasiłku 
rodzinnego

�  tak �   nie

4. Czy jest Pani/Pan rodzicem samotnie 
wychowującym dziecko?

�  tak �   nie

5. Pochodzenie:   

�   Tereny miejskie      
�   Tereny wiejskie 
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3. Informacje dodatkowe

a) Odległość z miejsca zamieszkania do preferowanego miejsca odbywania szkolenia  (w 

km):.....................................

b) Skąd dowiedziała się Pani/Pan o Projekcie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

�  ogłoszenie w gazecie (jakiej? _______________________________)
�  ogłoszenie w Internecie
�  radio
�  Plakaty/ ulotki w mojej miejscowości

         �  GOPS 
Inne___________________________________________________

4. Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałam się z Regulaminem udziału w projekcie i  z zgodnie z wytycznymi tam zawartymi moje dziecko 

kwalifikuje się do udziału w projekcie. 
Zostałam poinformowany, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 

Społecznego.
Wyrażam zgodę na udział mój i mojego dziecka w postępowaniu rekrutacyjno - doradczym mającym określić 

predyspozycje do udziału w Projekcie.
Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania

Dane te  wprowadzane są  do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i  
instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz określenie efektywności 
realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym.
Oświadczam, że dane zawarte w Karcie zgłoszeniowej są zgodne z prawdą.

Miejscowość......................................................., dnia................................

                                                             

......................................................................
                                                                                                                                                       
                                                                                             (podpis kandydata)
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