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Załącznik 5_ Formularz rekrutacyjny_ CSM Położnictwo do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w 

Płocku w projekcie  pn.: „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 
pn.: „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19 

UWAGA: 
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny i podpisany w 

miejscach do tego wskazanych.  
2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć/ wpisać 

prawidłową odpowiedź. Pola szare prosimy zostawić puste. 
3. W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści „ TAK/  NIE”, należy zaznaczyć właściwą 

odpowiedź znakiem „X”. 

CZĘŚĆ I DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Nazwisko    

Imię/ Imiona   

Data i miejsce urodzenia   

PESEL   

 

CZĘŚĆ II DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Ulica:   Telefon domowy   

Nr 
domu:   

Nr 
lokalu:  Telefon komórkowy  

 
Kod pocztowy    Adres e-mail   

Miejscowość  Województwo  

Gmina   Powiat  

Obszar   miejski1                           wiejski2 

 

CZĘŚĆ III WYKSZTAŁCENIE 

 
 policealne (szkoła policealna)   
   

 ponadgimnazjalne (liceum, 
technikum, szkoła zawodowa)                       

 wyższe  

 

CZĘŚĆ IV OKRES ZAANGAŻOWANIA W PROJEKCIE 

 
Data rozpoczęcia udziału w projekcie 
 
 
  

 

Data zakończenia udziału w projekcie  
(wypełnia Uczelnia) 

 
 

CZĘŚĆ V INFORMACJE O KIERUNKU STUDIÓW 

Oświadczam, że jestem studentką/studentem Akademii Mazowieckiej w Płocku na (zaznacz odpowiednie): 
 
      I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Położnictwo  

      II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Położnictwo  

      III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Położnictwo 

 
1 Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta. 
2 Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 
miejsko – wiejskiej. 
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CZĘŚĆ VI STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZESTĄPIENIA DO PROJEKTU  

 Osoba 
bezrobotna 
niezarejestrowana w 
ewidencji urzędu 
pracy 

 Osoba 
pracująca: 

 

Osoba 
pracująca w: 

 Administracji rządowej 
 Administracji samorządowej 
 Inne 
 MMŚP 
 Organizacji pozarządowej 
 Prowadząca działalność na własny rachunek 
 Pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 Osoba 
bezrobotna 
zarejestrowana w 
ewidencji urzędu 
pracy    

Wykonywany 
zawód: 
 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 Nauczyciel kształcenia zawodowego 
 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 Pracownik instytucji rynku pracy 
 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 Pracownik instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 
 Rolnik 
 Inny 

 Osoba bierna 
zawodowo, w tym:    
              ucząca się 
                 ( student ) 

Zatrudnienie 
w (nazwa 
zakładu 
pracy): 

 

 

CZĘŚĆ VII STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

1. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 TAK                           NIE                                                           Odmawiam podania informacji                          

2. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 TAK                           NIE                                                            Odmawiam podania informacji                           

3. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawności/ą/ami 
 TAK                           NIE                                                           Odmawiam podania informacji                            

4. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
 TAK                           NIE                                                           Odmawiam podania informacji                           

 

CZĘŚĆ VIII OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do 
uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  Zostałem/łam 
poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne 
ze stanem faktycznym. 

3. W związku z przystąpieniem do Projektu pn.: „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu, w tym danych wrażliwych (o ile dotyczy), zbieranych zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

4. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku 
pracy oraz informacje na temat ewentualnego udziału w dalszym kształceniu. 

5. W ciągu 6 m-cy miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.  

Czytelny podpis studenta:   

 
Miejscowość, data: 

 

 


