Data wpływu

……………………………………………………

Liczba załączników
Podpis

………………………………………

…………………………………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

I Dane identyfikacyjne dziecka
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Adres zameldowania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Matka/opiekunka:
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania
e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

………………………………………………………………………………………………………………………

tel.:

…………………………………………………

tel.:

…………………………………………………

Ojciec/opiekun:
Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania
e-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce pracy

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

………………………………………………………………………………………………………………………

tel.:

…………………………………………………

tel.:

…………………………………………………

III. Informacje o pobycie dziecka w żłobku
Godziny pobytu dziecka w placówce : od

…………………

do

…………………

Dziecko będzie korzystać z posiłków (właściwe podkreślić): śniadanie | obiad | podwieczorek
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IV. Dokumenty związane z rekrutacją
(uzupełnić, jeśli dotyczy, właściwe zaznaczyć znakiem X)
L.p.

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

Kryterium

Tak

Nie

1.

Dzieci zamieszkałe na terenie
gminy Wadowice Górne.

Wypełniony wniosek zgłoszenia dziecka
do żłobka wraz z adresem
zamieszkania.





2.

Dzieci matek lub ojców samotnie
je wychowujących.

Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 1).





Dzieci matek i ojców, wobec
których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą
niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie
odrębnych przepisów.

Oświadczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(zał. nr 2).





3.

Dzieci z rodzin wielodzietnych
(troje i więcej), których oboje
rodziców pracują.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata (zał. nr 3).





4.

Dzieci obojga rodziców
pracujących, prowadzących
gospodarstwo rolne, prowadzących
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczących się.

Oświadczenie rodzica, opiekuna
prawnego (zał. nr 4).





Dzieci, których rodzeństwo
od pierwszego września danego
roku korzystać będzie z usług
żłobka.

Wniosek zgłoszenia do żłobka
w Wadowicach Górnych.





Objęcie kandydata pieczą
zastępczą.

Dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępcza.





3.

5.

6.

Dodatkowe wyjaśnienia rodziców/opiekunów:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym. Zobowiązuję się do poinformowania żłobka w przypadku zaistnienia
zmian.
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Miejscowość, data

podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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Potwierdzenie zgodności danych matki/opiekunki (z dowodem osobistym lub innym dokumentem)
nazwa dokumentu:

……………………………………………………………………………………

organ wydający dokument:

seria i numer:

…………………………………………………

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

Potwierdzenie zgodności danych ojca/opiekuna (z dowodem osobistym lub innym dokumentem)
nazwa dokumentu:

……………………………………………………………………………………

organ wydający dokument:

seria i numer:

…………………………………………………

…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

_____________________________________________________________________________
V. Decyzja dyrektora
1) dziecko zapisane do żłobka od dnia

…………………………………

………………………………………………………
podpis dyrektora

2) dziecko wypisane ze żłobka od dnia
z powodu:

…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………
podpis dyrektora

_____________________________________________________________________________

Aktualizacja wniosku - potwierdzam zgodność danych

……………………………………………………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

Potwierdzam chęć zapisania mojego dziecka do żłobka
…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

data

czytelne podpisy rodziców/opiekunów

Zgodnie z ustawą z dnia ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz.
1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym, w systemie
informatycznym, dla potrzeb procesu rekrutacji do żłobka oraz pobytu dziecka w placówce.
…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

data

czytelne podpisy rodziców/opiekunów
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