
Nr. Karty……….……………………………  data wpływu………………………….………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W GRODKOWIE 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imiona

Nazwisko

Adres
zamieszkania

Miejsce urodzenia

PESEL

Data urodzenia Dzień: Miesiąc: Rok:

Przewidywane godziny
pobytu dziecka

OD: DO:

Godziny otwarcia Żłobka Publicznego w Grodkowie: 6:30 – 16:30.

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DANE MATKI DANE OJCA
Imię i nazwisko Imię i nazwisko

Miejsce pracy lub uczelni (studia dzienne) nr telefonu
(pieczątka zakładu pracy)

Miejsce pracy lub uczelni (studia dzienne) nr telefonu
(pieczątka zakładu pracy)

Numer telefonu Numer telefonu

E – mail E – mail 

Adres zamieszkania Adres zamieszkania

PESEL PESEL

INFORMACJE O RODZEŃSTWIE
Liczba rodzeństwa

Wiek 

          



     III.           WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU

STAN ZDROWIA
              Dobry

 Wymaga opieki medycznej

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KANDYDATA
               Tak (jaka?) …........................................................

  Nie

STOSOWANA DZIETA
               Tak (jaka?) …........................................................

  Nie wymaga

ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY
                Dobry

  Wymaga wsparcia

INNE 

Szczegółowe dane prosimy przekazać wychowawcy grupy po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.

IV. KRYTERIA
Poniższe  informacje  będą  niezbędne  do  ustalenia  kolejności  pierwszeństwa  przyjęcia  dzieci  do  żłobka
zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

1 Zamieszkanie w Gminie Grodków             TAK                         NIE

2 Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie
dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą

działalność gospodarczą

TAK                         NIE

3 Samotne wychowywanie dziecka             TAK                         NIE

4 Niepełnosprawność dziecka TAK                         NIE

5 Rodzic/opiekun prawny, wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do

pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

 TAK                         NIE

6 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Żłobka Publicznego lub
rodzice/opiekunowie prawni zapisują dwoje dzieci jednocześnie

            TAK                         NIE

7 Wielodzietność w rodzinie             TAK                         NIE

8 Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej             TAK                         NIE

W  celu  wykazania  prawidłowości  zaznaczonych  kryteriów  rodzice/opiekunowie  prawni  dziecka
zobowiązani są dostarczyć razem z wnioskiem:
1) dokumenty  stwierdzające  prawidłowość  zaznaczonych  kryteriów  zgodnie  z  kryteriami
rekrutacji do Żłobka Publicznego w Grodkowie;
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka.

……………………………………….. ……………………………………………
                 ( Podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                                   (Podpis ojca/opiekuna prawnego)



      V.         OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Oświadczam, że rodzic/opiekun prawny,  którego podpis nie widnieje na niniejszej karcie  zgadza się na
zapisanie ww. dziecka do Żłobka Publicznego w Grodkowie.

…...................….................................................................
               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                    

  

Oświadczam, że uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 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 do lat 3 potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe i zgadzam się na weryfikację powyższych
danych.

…...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                 

Wszystkie  dane  zebrane  w  karcie  i  załącznikach  będą  przetwarzane  tylko  i  wyłącznie  dla  potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i zgodnie z przepisami.
Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych   zawartych  w  niniejszej  karcie,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1781).
Zostaliśmy poinformowani o celu gromadzenia danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

 …............................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                 

         

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Statut Żłobka Publicznego w Grodkowie oraz Regulamin
rekrutacji, kryteria i harmonogram rekrutacji do Żłobka Publicznego w Grodkowie.

…...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                

       VI.           DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

Liczba zebranych puntów: …...............................................................................................................................

PRZYJMUJĘ/NIE PRZYJMUJĘ od dnia …........................................ ww. dziecko do Żłobka Publicznego

w Grodkowie.

Grodków …………………………….                …………................…….........…………
                        (data)                                                                                                     ( podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej)

…..................................................................................
(podpis dyrektora żłobka)                  


