
Załącznik nr 1 

WNIOSEK – KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA  

DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻYRAKOWIE  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Proszę o przyjęcie do żłobka (syna, córkę): 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Nazwisko   

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

Pesel dziecka            X 

1. Adres zamieszkania. 2. Adres zameldowania. 

1.Miejscowość, ulica,  

   nr domu i mieszkania 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Miejscowość, ulica,  

   nr domu i mieszkania 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

II. POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

Czas pracy żłobka: 6.30 - 16.30 

Godziny pobytu dziecka w placówce: ……….. (liczba godzin. min. 6h) od  ……...   do  ……...     

 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Rodzina: pełna, niepełna, rozbita   (właściwe podkreślić) 

Rodzeństwo: (nazwisko, imię, rok urodzenia, żłobek/przedszkole/szkoła): 

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

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

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

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

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię    

Nazwisko   

                                     Adres zamieszkania 

Miejscowość,  

ulica,  

nr domu i mieszkania 

  

                                        Informacja o zatrudnieniu 

Pieczątka z zakładu 

pracy rodziców,  

stanowisko 

 

 

 

 
(miejsce na pieczątkę) 

 

 

 

 
(miejsce na pieczątkę) 

                                         Numery telefonów kontaktowych 

Telefon do pracy   

 

 

 
Telefon do rodziców   

Prywatny adres email  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. INNE INFORMACJE O DZIECKU 

Trudności wychowawcze, stałe choroby, alergie pokarmowe, wady rozwojowe, inne potrzeby dziecka, itp.  

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

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

 

 

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA  

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

• Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

• Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz mojego/naszego dziecka /dziecka 

pozostającego pod moją/naszą opieką, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

Gminnego Żłobka w Żyrakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

• Oświadczam/y, że moje/nasze dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców 

(prawnych opiekunów), w szczególnych przypadkach będzie odbierane przez osoby upoważnione – 

pełnoletnie, zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Z chwilą przyjęcia mojego/naszego dziecka do 

żłobka dołączę/ymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza mną/nami będą mogły odebrać dziecko 

ze żłobka.  

• Zobowiązuję/emy się do regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie: tj. do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

• Zobowiązuję/emy się do przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka. 

• Wyrażam/y zgodę / Nie wyrażam/y zgody na umieszczanie zdjęć dziecka na tablicy informacyjnej  

w żłobku i na stronie internetowej GŻ w Żyrakowie oraz na profilu GŻ na facebooku. 

(właściwe podkreślić) 

      

Preferowane Żłobki, do których złożyłem/łam kartę zgłoszenia:  

Żłobek ………………………………………………. 

Żłobek ………………………………………………. 

Żłobek ………………………………………………. 

   

          Podpis matki/prawnej opiekunki                                         Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

  

 

                                                         

Przyjęcie karty zgłoszenia: 

                                 data                                  godzina                           podpis przyjmującego 

   

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………. : 

1. Zakwalifikowała i przyznała odpowiednią punktację dla w/w dziecka do Gminnego Żłobka w Żyrakowie. 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu …………………….…………………………………………………… 

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

 

Podpis przewodniczącego Komisji:      Podpisy członków Komisji: 

 

 

  



1. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (MATKI) 

Ja ……………………………………………………………… oświadczam, że jestem zatrudniona  

w (nazwa i adres zakładu pracy) ……………………………………………………………………………. 

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

Jednocześnie upoważniam dyrektora żłobka do zweryfikowania – w razie potrzeby – danych u mojego pracodawcy. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zawierzbie, .................................................                             …………………………………………                  

                     (data złożenia oświadczenia)                                    (podpis matki/opiekuna prawnego)               

                       

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA (OJCA) 

Ja ……………………………………………………………… oświadczam, że jestem zatrudniony  

w (nazwa i adres zakładu pracy) ………………………………………………………………………………………. 

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

Jednocześnie upoważniam dyrektora żłobka do zweryfikowania – w  razie potrzeby – danych u mojego pracodawcy. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zawierzbie, .................................................                                ……………… ..……………………. 

                     (data złożenia oświadczenia)                                     (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

2. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU POBYTU (ZAMIESZKANIA) DZIECKA 

Ja (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) ……………..…………………………………………….. 

oświadczam, że moje dziecko  (imię i nazwisko dziecka) .……………………………………... ma stałe miejsce 

pobytu (zamieszkania) pod adresem: …………………………………………………………………………………… 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zawierzbie, .................................................                         …………………………………………………           

                     (data złożenia oświadczenia)                              (podpis matki/ojca lub opiekuna prawnego)  

 

3. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

Ja (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) ……………..…………………………………………….. 

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko (imię i nazwisko dziecka) .………………………………………… 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zawierzbie, .................................................                         …………………………………………………           

                     (data złożenia oświadczenia)                              (podpis matki/ojca lub opiekuna prawnego)  

 

4. OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA RODZEŃSTWA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………….. oświadczam, że do Gminnego Żłobka  

w Żyrakowie uczęszcza i będzie kontynuowało pobyt w żłobku w roku szkolnym 2021/22 rodzeństwo mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ………........................................................  . 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zawierzbie, ..............................................           ………………………….……           ……………........................... 

                    (data złożenia oświadczenia)        (podpis matki/opiekuna prawnego)    (podpis ojca/opiekuna prawnego)  

 

5. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 

Ja  (imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)  ……………………………………………………                                      

Ja (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)  …………………………………………………….. 

oświadczam/y, iż dziecko (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………… 

zgłoszone do żłobka na rok szkolny 2021/2022 jest członkiem rodziny wielodzietnej.  

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ………………… członków (w tym: ……… dzieci).  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

Zawierzbie, ............................................          ………………………………...        ……………..…………………         

                   (data złożenia oświadczenia)       (podpis matki/opiekuna prawnego)   (podpis ojca/opiekuna prawnego)  

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU  I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Zawierzbie, ............................................           ….……………………………...           ………………………………  

                   (data złożenia oświadczenia)       (podpis matki /opiekuna prawnego)       (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

  



 

INFORMACJA – DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA: 

 
Do karty rodzic/opiekun prawny dołącza odpowiednio dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez kandydata kryteriów: 
 

1. Oświadczenie o zatrudnieniu - załącznik 

2. Oświadczenie o miejscu pobytu (zamieszkania) dziecka - załącznik 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  - załącznik 

4. Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa dziecka do żłobka – załącznik 

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka - załącznik 

6. W przypadku: 

a) niepełnosprawności dziecka, 

b) niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców dziecka, 

c) niepełnosprawności rodzeństwa: 

- wymagane jest: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.), 

- oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy  

z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze 

zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata - w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka, 

d) osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej dziecko * : 

wymagany jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu  

(w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka) oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  

z jego rodzicem – załącznik, 

e) objęcia dziecka pieczą zastępczą: 

wymagany jest dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r. poz. 

998 ze zm.), 

f) rodzice studiujący lub uczący się: 

wymagany jest dokument - zaświadczenie z uczelni lub szkoły poświadczający, że co najmniej jeden  

z rodziców (prawnych opiekunów) wychowujących dziecko (dzieci) studiuje albo uczy się. 

 

 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem.  


