
   
 

 Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu „Przedszkole dla każdego-zabawa na całego!” 

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU 

pn. „Przedszkole dla każdego-zabawa na całego!” 

realizowanego przez Gminę Górzyca, w ramach Działania  8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej  
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS 

 
 

 

 Lp. Nazwa Dane 

Dane 

osobowe 

uczestnika  

(dziecka) 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 PESEL  

4 Data urodzenia   

5 Płeć             kobieta              mężczyzna  

6 
Wiek w chwili przystępowania do projektu 
Należy podać wiek w chwili przystąpienia do projektu 

 

Dane 

kontaktowe 

 

7 Województwo  

8 Powiat  

9 Gmina  

10 Miejscowość  

11 Ulica  

12 Nr budynku  

13 Nr lokalu  

14 Kod pocztowy  

15 
Obszar wg stopnia urbanizacji DEGURBA 
Wg DEGURBA, obszarami wiejskimi są tereny o małej gęstości 

zaludnienia, kod 3 

           miasto                  wieś 

16 Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna  

17 
Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

rodzica/opiekuna 
 

 

  

http://www.gorzow.pl/system/obj/3581_zal_2._formularz_zgloszeniowy.pdf#page=1
http://www.gorzow.pl/system/obj/3581_zal_2._formularz_zgloszeniowy.pdf#page=1


   
 

Status osoby 

na rynku 

pracy  

w chwili 

przystąpienia 

do projektu 

18 Status 

 osoba bezrobotna 

niezarejestrowana 

 w ewidencji urzędów pracy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana 

w ewidencji urzędów pracy 

 osoba bierna zawodowo 

 osoba pracująca 

 nie dotyczy 

19 Wykonywany zawód Nie dotyczy 

20 Miejsce zatrudnienia Nie dotyczy 

Status 

uczestnika 

projektu  

w chwili 

przystąpienia 

do projektu 

21 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
           tak                      nie 

22 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań 
           tak                      nie 

23 Osoba z niepełnosprawnościami            tak                      nie 

24 
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym 

bez osób pracujących 
           tak                      nie 

 
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 
           tak                      nie 

25 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z 

jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu 

           tak                      nie 

26 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

( innej niż wymienione powyżej ) 
           tak                      nie 

 
 
 
 
 
........................................... 

miejscowość i data  

 

 

.....................................................  

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


