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Załącznik nr 1   

do Regulaminu Uczestnictwa  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wypełnia osoba dorosła posiadająca 

zdolność do czynności cywilnoprawnych lub rodzic/opiekun prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

I Dane osobowe * 

 Imię (imiona) i nazwisko: ...................................................................................................................... 

 Adres zamieszkania: …............................................................................Telefon.................................. 

 Numer PESEL: ….................................................................................................................................. 

 Seria i numer dowodu osobistego: ….................................................................................................... 

II Dane zgłoszeniowe* 

 Czy w gospodarstwie domowym znajduje się komputer?                                        TAK/NIE 

III Dane socjalne* 

 Liczba osób w gospodarstwie domowym ogółem: …........................................................................... 

Liczba dzieci ogółem:……………………………………………………….………………………. 

- w tym liczba dzieci uczących się:……………………………….…………………………………. 

 Liczba osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym:…………………………………… 

 Liczba osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym: …................................................................ 

Średnia ocena dziecka osiągającego dobre wyniki w nauce  

(powyżej 3,8 z roku poprzedzającego dany rok szkolny):………………………………………… 

Gdzie uczeń \ uczennica \uczniowie\ uczennice uczęszcza do szkoły? (podać pełną nazwę 

szkoły)…...................................................................................................…....................................... 

GRUPA (A) gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające  

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy tj.: Zaznacz "x" 

Osoba samotnie gospodarująca, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto.   

Osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza  kwoty 456 zł netto.   

  
GRUPA (B) gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające  

do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj.: Zaznacz "x" 

Rodziny, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód  

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.   

Osoby,  których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód  

osoby uczącej się nie przekracza kwoty  623 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.   

  GRUPA (C) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej  

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,  

typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej 

tj.: Zaznacz "x" 

Grupa I do 305 zł.   

Grupa II od 305 zł do 380 zł.   

Grupa III od 380 zł do 456 zł.   
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GRUPA (D) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym  

stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,  

których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego,  

upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej  tj.: Zaznacz "x" 

Osoba samotnie gospodarująca, której dochód miesięczny netto wynosi do 1.084 zł.   

Osoba w rodzinie, w której dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza kwoty 912 zł.   

 

IV. Do Formularza Zgłoszeniowego załączam *: 

 

1. Zaświadczenie o dochodach (netto) za rok  poprzedzający złożenie wniosku,   decyzję 

administracyjną  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń z 

pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku. 
TAK/NIE 

2. Oświadczenie  o zamieszkaniu na terenie Gminy Stęszew. 
TAK/NIE 

3. W przypadku osób uprawnionych, a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie 

o pobieraniu nauki lub kserokopię odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej). 
TAK/NIE 

4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w przypadku osób 

niepełnosprawnych. 
TAK/NIE 

5. W przypadku, gdy uczestnik projektu nie jest właścicielem lokalu – pisemna zgoda najemcy 

lub właściciela lokalu na montaż instalacji związanej z dostępem do Internetu. 
TAK/NIE 

V Pouczenie 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej 

dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

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

              (miejscowość, data)        (czytelny podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA w projekcie i deklaruję udział 

w projekcie 

 

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

              (miejscowość, data)        (czytelny podpis) 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z 2002 r. 

Nr101, poz. 926 ze zm) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Gminę Stęszew na potrzeby projektu  

 

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

              (miejscowość, data)        (czytelny podpis) 
 

Uwaga: * Należy wybrać odpowiedź tak/nie, zaznaczyć „x” wybraną odpowiedź lub podać dane opisowe. 

Złożenie oświadczenia nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie. 


