WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W TRZEBNICY
data………………

1.

Imię i nazwisko dziecka:
.............................................................................................…………………………………………………………..………………...

2.

Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………………………….…………………

3.

Numer pesel dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Planowany czas pobytu dziecka w Żłobku: od godz. ……………………….. do godz. ………………………….………………

5.

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych:

Rodzic/opiekun prawny

Matka

Ojciec

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania/ adres do korespondencji
do pracy
Telefon
komórkowy
domowy
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy
Godziny pracy

7.

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Statucie Żłobka (we właściwej rubryce przy każdym
z kryteriów wstaw odpowiednio Tak lub Nie):

Lp.
1.

2.

Kryteria
Dzieci
obojga
rodziców
pracujących lub uczących się
w systemie dziennym (w tym
rodziców
powracających
do pracy z urlopów)
Dzieci
rodzica
samotnie
wychowującego dziecko

Wymagane dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryterium


zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie uczelni, szkoły lub
jego kserokopia poświadczona przez rodzica za zgodność
z oryginałem



prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu lub ich kserokopie poświadczone przez
rodzica za zgodność z oryginałem
oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka



Tak
Nie

3.

4.

5.
6.

Dzieci rodzica bezrobotnego
(jednego lub dwojga), który
deklaruje chęć podjęcia pracy
zawodowej i poszukuje tej pracy
Dzieci niepełnosprawne oraz
dzieci
posiadające
opinię
o wczesnym wspomaganiu



oświadczenie rodzica (jednego lub dwojga), że deklaruje chęć
podjęcia pracy zawodowej i poszukuje tej pracy.



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, lub 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 lub opinia o wczesnym wspomaganiu lub ich
kserokopie poświadczone przez rodziców za zgodność z oryginałem

Dzieci z rodzin wielodzietnych
(troje i więcej dzieci w rodzinie)
Dzieci, których rodzeństwo
uczęszcza
do
przedszkola
gminnego w Trzebnicy



oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata



oświadczenie rodziców o zgłoszeniu do Żłobka
dziecka
posiadającego rodzeństwo korzystające z usług przedszkola
gminnego w Trzebnicy

Uwaga: Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów upoważniających do skorzystania z pierwszeństwa przyjęcia do żłobka
należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do żłobka.

8.

Istotne uwagi o dziecku dotyczące jego stanu zdrowia mogące mieć szczególne znaczenie podczas pobytu dziecka
w żłobku: (dziecko pozostające pod opieką poradni specjalistycznej, wymagające szczególnej opieki, stosowana dieta,
rozwój psychofizyczny)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Oświadczenie i zgoda rodziców (opiekunów prawnych).

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje ( w tym załącznikach do wniosku) są zgodne ze stanem
faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Podanie nieprawdziwych
informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci uczęszczających do żłobka.
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
(podpis matki/ opiekunki prawnej
podpis ojca / opiekuna prawnego )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek dla potrzeb niezbędnych i związanych z rekrutacją
oraz realizacją procesu opieki i wychowania mojego dziecka - zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
(podpis matki/ opiekunki prawnej
podpis ojca / opiekuna prawnego )

Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna:
1. Kwalifikacja dziecka do Gminnego Żłobka
1) zakwalifikowano dziecko do Żłobka dnia ……………………………………………………………………………………..………...
2) wpisano dziecko na listę rezerwową Żłobka dnia ………………………………………………………………………………….
3) nie zakwalifikowano dziecka do Żłobka ( odmowa przyjęcia ) z powodu …………………………………………………
( podpis Dyrektora Żłobka )
2. Przyjęcie dziecka do Żłobka: Grupa dziecięca ………………………………. od dnia ………………….
( podpis Dyrektora Żłobka )
3. Wypis /rezygnacja ze Żłobka - zgłoszenie rodzica ( data, przyczyna):
……………………………………………………………………………………………………………………………….. .
( podpis Dyrektora Żłobka )

