
WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PRZY PUBLICZNYM 
PRZEDSZKOLU im. JASIA I MAŁGOSI 
ul. Kard. Wyszyńskiego 42, 08-460 Sobolew  NA ROK 2018/2019       część I
1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Adnotacje 

urzędowe

 
IMIONA NAZWISKO  

 
NR PESEL

           
 

  
  

DATA URODZENIA 
(dzień -miesiąc-rok)   

-
 

-
    

 
 

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  
ULICA  NR DOMU  NR LOKALU   

 KOD POCZT.   -    MIEJSCOWOŚĆ  

3. DANE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ DANE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO  
IMIĘ IMIĘ  

NAZWISKO NAZWISKO  
4.ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA  

ULICA ULICA  
 
 
 
 
 
 
 

NR DOMU NR LOKALU NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZT. - KOD POCZT. -
MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCOWOŚĆ

TEL- DOMOWY TEL- DOMOWY

TEL. KOM. TEL. KOM.

E-MAIL E-MAIL

5. MIEJSCE ZATRUDNIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
   (PEŁNA NAZWA I ADRES  )  
 DANE DOT. MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ DANE DOT. OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

PEŁNA NAZWA PEŁNA NAZWA

Adres Adres
ULICA ULICA

NR DOMU NR LOKALU NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZT. - KOD POCZT. -

P i e c z ą t k a
 

zakładu 
p r a c y

Pieczątka 
zakładu pracy

6. MIEJSCE POBIERANIA NAUKI (PEŁNA NAZWA I ADRES)

 DANE DOT. MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ DANE DOT. OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

PEŁNA NAZWA PEŁNA NAZWA

Adres Adres
ULICA ULICA

NR DOMU NR LOKALU NR DOMU NR LOKALU

KOD POCZT. - KOD POCZT. -

MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCOWOŚĆ

7. DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM 
DZIECKA

Adnotacje 
urzędowe



Alergia pokarmowa potwierdzona zaświadczeniem od lekarza alergologa.
 

   TAK

Podanie  nieprawdziwych  informacji  skutkuje  skreśleniem  z  listy  rekrutacyjnej  lub  z  listy  dzieci 
uczęszczających do żłobka.      

Pouczenie:  zgodnie  z  Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto,  składając  zeznanie  mające służyć  za  dowód  
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów rekrutacji do żłobka 
oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.  

PODPIS MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ PODPIS OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Data złożenia 
wniosku(dzień- 

miesiąc-rok)
- -  

 

Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna Łączna ilość punktów:

UWAGI:

Uwaga: 

1. Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2018/2019 składa się tylko w jednym żłobku.

2. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
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DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA Adnotacje 
urzędowe

 
 
 
 
 
 
 

 IMIONA NAZWISKO

NR PESEL
           

 
 

 

DATA URODZENIA 
(dzień -miesiąc-rok)

  
-

  
-

     

11. Godziny pobytu w żłobku…………………………………………………………..
12. Ilość i rodzaj posiłków……………………………………………………………....
13. Dziecko uczęszczać będzie do żłobka od dnia………………………………….
14. Wszelkie zmiany w powyższych informacjach zobowiązuje się natychmiast zgłaszać dyrektorowi 
żłobka.

15. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na fotografowanie, filmowanie mojego dziecka w trakcie imprez i zajęć 
organizowanych na terenie żłobka oraz wykorzystywanie zebranego materiału dla potrzeb promowania 
placówki i jej działalności (Facebook, opracowania i inne).

16. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, statutem żłobka, przyjmuję go do wiadomości 
i stosowania.

Podanie  nieprawdziwych  informacji  skutkuje  skreśleniem  z  listy  rekrutacyjnej  lub  z  listy  dzieci 
uczęszczających do żłobka. 

Pouczenie:  zgodnie  z  Art. 233 § 1  Kodeksu  karnego: „Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych  osobowych do celów rekrutacji  do żłobka 
oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

 

PODPIS MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ PODPIS OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Data złożenia 
wniosku (dzień-

miesiąc-rok)
- -

   

Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna Łączna ilość punktów:

UWAGI:

 

Kryteria dodatkowe w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria 
dostępu przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku

1.Wielodzietność rodziny dziecka TAK NIE

2.Niepełnosprawność dziecka TAK

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka TAK

4.Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka TAK

5.Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka TAK

6.Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie TAK

7.Objęcie dziecka pieczą zastępczą TAK

8.Dziecko,  którego  oboje  rodziców/prawnych  opiekunów  albo  rodzic  samotnie 
wychowujący  dziecko  pracują/pracuje  lub  studiują/studiuje  w  trybie  dziennym  lub 
prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

TAK NIE

9.Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w trybie 
dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

TAK
NIE

10.Zgłoszenie  jednocześnie  do  tej  samej  placówki  dwojga  lub więcej  dzieci  lub  zgłoszenie 
dziecka posiadającego rodzeństwo  korzystające  z  usług danego żłobka,  do którego złożono 
protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2017r.)

TAK
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