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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BOGORII 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA …..………………………………………………………………………………………….. 

NR PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………… 

TERMIN PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA ………………………………………………………………………………………… 

PLANOWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU: 

od godziny ……………… do godziny ……………… Ilość godzin dziennie ………………… 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA: ……………………………………………………………………. 

Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

Dane dotyczące rodziców/ 
prawnych opiekunów 

Rodzice/prawni opiekunowie 

Matka Ojciec 
Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Telefon domowy   

Telefon komórkowy   

Telefon do pracy   

Adres poczty elektronicznej   

Miejsce pracy (nazwa zakładu 

pracy) i godziny pracy 

  

Liczba rodzeństwa  

Wiek rodzeństwa  
 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Statucie Żłobka (we właściwej rubryce przy 

każdym z kryteriów wstawić odpowiednio Tak lub Nie) 

Lp. Kryteria Dokumenty 
potwierdzające 

Tak/Nie 

1. Dziecko bezrobotnych rodziców, z których 
przynajmniej jedno zadeklaruje, że podejmie 
pracę i dostarczy stosowne dokumenty 
potwierdzające zatrudnienie 

oświadczenia  
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2. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo 
lub uczących się 

zaświadczenia  

3. Dziecko rodzica samotnie wychowującego 
dziecko 
 

oświadczenie  

4. Dziecko rodzica posiadającego stopień 
niepełnosprawności 

orzeczenie lekarskie  

5. Dziecko z rodziny wielodzietnej 
 

oświadczenie  

 

Istotne informacje o dziecku: 

- stan zdrowia ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- stosowana dieta (alergie) …………………………………………………………………………………………………… 

- specjalne potrzeby …………………………………………………………………………………………………………….. 

- inne uwagi …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
…………………………………….                                                                         .……………………………………………………… 
miejscowość, data                                                                                                  podpis rodziców/opiekunów 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez żłobek dla potrzeb związanych                    
z rekrutacją do żłobka oraz realizację procesu opieki i wychowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.). 
 
 
 
…………………………………….                                                                         ………………………………………………………. 
miejscowość, data                                                                                                  podpis rodziców/opiekunów 
 
 

 

Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna: 
 

1. Zakwalifikowano dziecko do Żłobka dnia ………………………………………………………… 

2. Wpisano na listę rezerwową dnia …………………………………………………………………… 

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

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

4. Przyjęto dziecko do Żłobka od dnia …………………………………  grupa ………………………………………. 

 

 
 
 

………………………………………………. 
Podpis i pieczęć dyrektora 


