Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
na rok szkolny 2021/2022

Identyfikator
wniosku

ZIELONA GÓRA

Numer i adres żłobka I preferencji

Proszę o przyjęcie dziecka do żłobka

Dane osobowe dziecka
Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr PESEL)

PESEL
Imię

Drugie imię (jeżeli posiada)

Nazwisko

Data urodzenia

-

-

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu
Miejscowość

Kod

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Kolejne preferowane żłobki
2. preferencja

3. preferencja

Informacje o dziecku
Liczba rodzeństwa

Wiek rodzeństwa (należy wpisać wiek rodzeństwa po przecinku)

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (należy wpisać TAK/NIE)?
Jeżeli tak to jakim

Dane o stanie zdrowia dziecka

Dane o stosowanej diecie

Dane o rozwoju psychofizycznym dziecka

Nr lokalu
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Dane rodziców*
Dane rodzica (matki)

Dane rodzica (ojca)

PESEL**

Data urodzenia

PESEL**

Data urodzenia

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada***

Tel. kontaktowy – jeżeli posiada***

Adres e-mail – jeżeli posiada***

Adres e-mail – jeżeli posiada***

Pełna nazwa, adres i telefon zakładu pracy

Pełna nazwa, adres i telefon zakładu pracy

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej

Adres zamieszkania rodzica (matki)

Adres zamieszkania rodzica (ojca)

(jeżeli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica

Nr domu

Miejscowość
Kod

(jeżeli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Poczta

Kod

-

Poczta

-

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.
** W przypadku braku nr PESEL należy wpisać tylko datę urodzenia.
*** W przypadku braku telefonu/adresu poczty elektronicznej należy wpisać "nie posiadam".
Oświadczam, że do niniejszego wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w dokumencie "Załącznik do wniosku informacja o spełnianiu kryteriów".
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. W przypadku zakończenia rekrutacji
z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez żłobek w zakresie i w celu zapewnienia dziecku właściwej opieki oraz na
przekazanie tych danych organowi założycielskiemu i organowi uprawnionemu do nadzoru nad żłobkami w zakresie przetwarzania tych danych przez
te podmioty. Wyrażam zgodę na przesłanie ankiety (lub innego narzędzia do prowadzenia badań społecznych) celem realizacji badania satysfakcji
ze świadczonych usług opieki nad dzieckiem. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej żłobka.

Podpis rodzica (matki)

Data przyjęcia wniosku ………………………

Podpisa rodzica (ojca)

Załącznik do wniosku
Informacje o spełnianiu kryteriów

Identyfikator
wniosku

ZIELONA GÓRA

1. Kryteria zasadnicze
Lp.

1.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Dziecko rodziców/opiekunów prawnych
pracujących w pełnym wymiarze czasu
pracy/ uczących się/studiujących w trybie
dziennym

Zaświadczenie z kadr potwierdzające
zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego,
zaświadczenie ze szkoły/ uczelni
potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie
dziennym

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Jeden z rodziców
Oboje rodziców
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 r. , poz.
426 z późn. zm.
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn.
zm.

2.

Samotne wychowywanie dziecka
w rodzinie**

3.

Niepełnosprawność dziecka

4.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

5.

Wielodzietność rodziny dziecka***

Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica

6.

Dziecko mające rodzeństwo korzystające
z usług danego żłobka, do którego
złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy
dzieci, których rodzeństwo kończy
edukację
w żłobku w 2021r.) ****

Preferencja 1
Preferencja 2
Preferencja 3
7.

Dziecko rodziców /opiekunów prawnych
będących w trudnej sytuacji socjalnobytowej, będącej pod opieką MOPS

Decyzja MOPS potwierdzająca trudną
sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące
Lp.

1.

Kryterium

Dziecko rodzica/opiekuna prawnego,
wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą
niezdolność do pracy
Lokalizacja żłobka najbliżej miejsca
zamieszkania dziecka lub najbliżej
miejsca pracy/pobierania nauki w trybie
dziennym przez rodzica/ prawnego
opiekuna dziecka****

2.

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych Dz. U. z 2020 r. , poz.
426 z późn. zm.
Oświadczenie rodzica

Preferencja 1
Preferencja 2
Preferencja 3

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *

Załącznik do wniosku
Informacje o spełnianiu kryteriów

Identyfikator
wniosku
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Zgłoszenie jednocześnie do tego samego
żłobka dwojga lub więcej dzieci****

Oświadczenie rodzica
Preferencja 1

3.
Preferencja 2
Preferencja 3
Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza,
że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów.
Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w
separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
***
Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
****
Aby dziecko uzyskało punkty za kryterium, przy co najmniej jednej z wymienionych preferencji należy wpisać TAK.
*

**

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w punktach
niniejszego dokumentu.

……………………………………………………………
Czytelne podpis/y rodzica/ów

Uwaga!
1. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
2. W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych
kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało
potwierdzone.

