Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2020
Kierownika Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 2 marca 2020r.
Data wpływu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA
W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
na 2020-2021 rok
1.

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

2.

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

3.

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………….

4.

Termin przyjęcia dziecka do Żłobka:……………………………………………………………………….

5.

Adres zamieszkania dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli tak, to jaki jest stopień niepełnosprawności ?

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych
Rodzic/opiekun
prawny
Imię i Nazwisko, data
urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania/
adres do
korespondencji
do pracy
Telefon

komórkowy
domowy

Adres poczty
elektronicznej
Miejsce pracy/nauki

Godziny pracy/nauki
Informacja o liczbie
dzieci – rodzeństwie
( w tym: wiek i dane
osobowe)

Matka

Ojciec

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Statucie Żłobka

7.

we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z kryteriów wstaw znak x
Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1.

Dziecko, którego oboje
rodzice/opiekunowie prawni
pracują, uczą się lub
prowadzą działalność
gospodarczą (20 pkt.)

Oświadczenie o zatrudnieniu (
każdego z rodziców), w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej, w
przypadku rodziców/opiekunów
studiujących w trybie dziennym
oświadczenie o odbywaniu studiów,
nauce w systemie dziennym,

2.

Dziecko rodzica pracującego,
uczącego lub prowadzącego
działalność gospodarczą,
który samotnie wychowuje
dziecko(20 pkt.)

Oświadczenie o zatrudnieniu
rodzica, w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis
do działalności gospodarczej,
w przypadku rodzica studiującego
w trybie dziennym oświadczenie
o odbywaniu studiów, nauce
w systemie dziennym
oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka

3.

Niepełnosprawność jednego
lub obojga rodziców/
prawnych opiekunów
(10 pkt.)

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych(Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 2046 z późn. zm.)

4.

Dziecko
rodziców/opiekunów
prawnych wychowujących
troje lub więcej dzieci (10
pkt.)

Oświadczenie, że dziecko jest
członkiem rodziny wielodzietnej

5.

Dziecko
rodziców/opiekunów
prawnych wychowujących co
najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne
(10pkt.)

Orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych(Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 2046 z późn. zm.)

6.

Łączna ilość przyznanych punktów

L.p.

Tak

Nie

Pkt. (uzupełnia
kierownik żłobka)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
poszczególne oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów
komisja rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

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)
………………………………………………………………………………………………………………………

8.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
MATKA
Prawa rodzicielskie:
1. pełne
2. ograniczone prawa
3. pozbawiony prawa

OJCIEC
Prawa rodzicielskie:
1. pełne
2. ograniczone prawa
3. pozbawiony prawa

Odpowiednie zakreślić
( w przypadku pkt. 2 lub 3 należy również dostarczyć kopię orzeczenia sądu)
Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałam/łem się z harmonogramem rekrutacji.
2) Przyjmuję do wiadomości, iż kierownik żłobka ma prawo sprawdzić prawdziwość podanych wyżej
informacji oraz prosić o okazanie stosownych dokumentów na każdym etapie rekrutacji, oraz po jej
zakończeniu w momencie przyjęcia dziecka do żłobka. Przyjmujemy do wiadomości, iż kierownik może prosić o
okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w/w wniosku.
3) Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4) Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych we
wniosku.
5) Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za pobyt dziecka w żłobku będzie naliczana opłata zgodna
z Uchwałą Nr XXXI/2087/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby rekrutacji
dziecka oraz realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych przez Żłobek w Piotrkowie Kujawskim
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016
r. poz.922 ze zm.)
Administratorem danych osobowych jest Żłobek w Piotrkowie Kujawskim , przy ul. Poznańska 21A , 88-230
Piotrków Kujawski. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sortowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zebrane dane nie będą udostępniane osobom
trzecim.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
7) Jestem świadoma/my faktu, że mam obowiązek sprawdzić czy moje dziecko zostało zakwalifikowane
do przyjęcia do żłobka i w wyznaczonym terminie muszę podpisać w Żłobku umowę cywilno-prawną. W
przeciwnym razie, dziecko nie zostanie przyjęte.
Zaświadczenia:
1) Do wniosku, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
tj. odpowiednio:
a) Oświadczenie o ………………………………………………………………….
b) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
c) 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),

d)

e)

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 z późn. zm.);

……………………………………………………………………………………………………
( czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych dziecka )

Wypełnia Kierownik:
1.Kwalifikacja dziecka do Żłobka w Piotrkowie Kujawskim
1)

zakwalifikowano

dziecko

do

Żłobka

dnia

……………………………………………………………………
2)

wpisano

dziecko

na

listę

rezerwową

Żłobka

dnia

……………………………………………………………
3) nie zakwalifikowano dziecka do Żłobka ( odmowa przyjęcia ) z powodu …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

2. Przyjęcie dziecka do Żłobka:od dnia …………………………………………………………………….

( podpis Kierownika Żłobka )
3. Wypis /rezygnacja ze Żłobka ( data, przyczyna ): ……………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….

