ŻŁOBEK MIEJSKI
UL. MONIUSZKI 8
78 -230 KARLINO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KARLINIE
Wniosek złożono dnia: ……………………………………………………………………
Proszę o przyjęcie dziecka do ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KARLINIE na ............ godzin dziennie

W godz. od ………………………… do ………………………..
1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Pesel

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ul.

Numer domu

kod pocztowy

Miejscowość

Numer lokalu

3. DANE RODZICOW / OPIEKUNÓW
MATKA / OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY

Imię
Nazwisko
data urodzenia
numer telefonu
adres e-mail
Nazwa, adres i
telefon zakładu
pracy
wymiar etatu
Pieczęć zakładu pracy,
podpis osoby
poświadczającej

4. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA – wskazania lub przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane
w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. INNE UWAGI RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO:
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

6. INFORMACJE NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1
L. p.

Rodzaj kryterium

1.

Rodzice/opiekunowie zamieszkali na terenie Gminy Karlino

2.

Rodzice/opiekunowie prawni pracujący na terenie gminy

Wpisać tak /nie

Uwagi - wypełnia Żłobek

Karlino
3.

Rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo w
wymiarze pełnego etatu lub prowadzą własną działalność
gospodarczą

4.

Rodzice/opiekunowie prawni studiują lub uczą się w
systemie dziennym,

5.

Rodzice/opiekunowie prawni posiadają orzeczony znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

6.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – w
rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7.

Dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej
(3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia)

8.

Dziecko lub rodzeństwo z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności

9.

Dziecko uczęszczające do Żłobka
w ubiegłym roku szkolnym

10.

Kolejność zgłoszenia

11.

Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy
w przypadku zatrudnienia / prowadzenia działalności
gospodarczej; PIT w przypadku braku zatrudnienia

12.

Opiekun wracający do pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka
(urlop macierzyński/rodzicielski, urlop wychowawczy)

10.

Ilość osób w gospodarstwie domowym wraz
z rodzicami / opiekunami

……………… osób/osoby

7. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień Statutu oraz Regulaminu Żłobka,
 podawania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
 regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie,
 przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną przez rodziców
na piśmie,
 przyprowadzanie do Żłobka wyłącznie zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

1

Art. 233 § 1 „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 do lat 3” (Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz.
553 z późn. zm.).

8. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
………………………..………………………….…

…………………..……………….………….………

/podpis matki / opiekuna prawnego/

/podpis ojca / opiekuna prawnego/

9. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 )
wyrażam /nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie procesu
rekrutacji i przyjęcia dziecka do żłobka. Administratorem danych jest Żłobek Miejski ul. Moniuszki 8, 78 -230 Karlino.
W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żłobka w ramach rekrutacji, wyrażam /nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu po zakończeniu procesu rekrutacji, w celu przyjęcia dziecka do
żłobka w sytuacji zwolnienia się miejsca w trakcie roku.
W przypadku niewyrażenia zgody dane dziecka zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
...........................................
Data

………….......................................................
..........................................................
czytelny podpis matki i ojca

Do karty zgłoszenia dziecka do Żłobka należy dołączyć następujące dokumenty:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania.
Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy; w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową - ostatni
dowód wpłaty do ZUS, lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.
Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy w przypadku zatrudnienia / prowadzenia działalności
gospodarczej; PIT w przypadku braku zatrudnienia.
Orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej rodzica, opiekuna prawnego; orzeczenie o
niepełnosprawności dziecka / rodzeństwa dziecka.
Wyrok sądu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica lub zaświadczenie z USC
potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa
z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, lub wyrok sądu rodzinnego o
pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji, lub zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary
pozbawienia wolności.
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
drugim rodzicem.
Akty urodzenia dzieci w przypadku rodziny wielodzietnej lub Karlińska Karta Rodziny 3+ (oryginały do wglądu i
potwierdzenia).
Dokument potwierdzający przebywanie na urlopie macierzyńskim /rodzicielskim lub wychowawczym.
W przypadku rodzica / opiekuna niepracującego - zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy
od dnia przyjęcia dziecka do Żłobka.
Wszystkie załączniki do karty zgłoszenia należy składać w postaci kserokopii – oryginały do wglądu.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...................................................................................... .
1. Zakwalifikowała w/w dziecko do ŻŁOBKA od .......................................................
2. Nie zakwalifikowała dziecka do Żłobka z powodu
......................................................................................................................................................... .…...................
............................................................................................................................................................................….

Podpis przewodniczącego Komisji i Członków
......................................................
.....................................................
....................................................

................................................................
podpis Dyrektora Żłobka Miejskiego

