
Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” 
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty istniejących 
ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty; 

podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł 

 

 
Załącznik nr 14 do regulaminu  

KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU   -  Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w  ………………………………………... 
projekt pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” Nr projektu: RPKP.10.02.01-04-0014/17 współfinansowany z  

Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe,, Poddziałanie 10.2.1. Wychowanie 
przedszkolne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

I. Dane o uczestniku projektu - Proszę o wypełnienie tabeli drukowanymi literami 

1 Imię i nazwisko dziecka  

2 Płeć dziecka     □  dziewczynka □  chłopiec 

3 Data urodzenia dziecka (DD/MM/RRRR) 
 
 

4 Nr PESEL dziecka            
 

5 

 
Adres zamieszkania dziecka 
 

Miejscowość:                           Kod pocztowy:  
Gmina: 
Nr budynku:                         Nr lokalu: 

6 

Uczestnik projektu jest osobą  
z niepełnosprawnościami  
(posiada orzeczenie o niepełnosprawności) 

    □  TAK         □  NIE 

7 

Uczestnik projektu jest osobą należącą do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 
pochodzenia 

    □  TAK         □  NIE 

8 
Uczestnik projektu jest osobą bezdomną lub 
dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań     □  TAK         □  NIE  

9 
Uczestnik projektu jest osobą przebywającą  
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących     □  TAK         □  NIE  

10 

Uczestnik projektu jest osobą przebywającą  
w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  
i z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

    □  TAK         □  NIE  

11 

Uczestnik projektu jest osobą żyjącą w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 

    □  TAK         □  NIE  

12 

Uczestnik projektu jest osobą w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej  
(niż wymienione powyżej w pkt. 6-11) 

    □  TAK         □  NIE  

13 
Adres do korespondencji  
(jeśli inny niż adres zamieszkania) 

 

14 Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 
 
 
 

15 
Telefon do kontaktu  
(stacjonarny, komórkowy) 

 
 

16 Adres e-mail  

  II. Oświadczenia  
1) Oświadczam, iż chcę zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w ………….……………. w ramach 

grupy przedszkolnej tworzonej w ramach w/w projektu. 
2) Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 . 
3) Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
4) Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej „Karcie uczestnika projektu” są zgodne z prawd 
 
………………..………………...……………………… 2018 r.                                                                      ……….…………………………………….……………………………… 

              (miejscowość, data)                                                                                                               czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 


