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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 4/2018 

 Dyrektora  Żłobka Miejskiego w Sokółce 

                                                     
 

Data przyjęcia wniosku: ……………………………… 

                                               (wypełnia żłobek)            

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Sokółce  

na rok szkolny 2018/2019 

 
I. Dane identyfikacyjne dziecka: 

 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Pesel*            

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

Miejsce urodzenia  

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 
 

II. Pozostałe informacje o dziecku: 

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  
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III. Dane osobowe opiekunów prawnych: 

 

 Dodatkowe informacje o dziecku 

 

Rodzic/opiekun 1 

 

Rodzic/opiekun 2 

Imię/imiona i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Adres poczty elektronicznej   

Adres zamieszkania 

 

Ulica   

Nr budynku/ nr lokalu   

Miejscowość   

Kod pocztowy   

IV. Informacje o pobycie dziecka w Żłobku Miejskim: 

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ………….. do……….. 

Dziecko będzie korzystać z posiłków: - śniadanie  

                                                              - obiad  

                                                              - podwieczorek 

V. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć znakiem 

„x") 

L.p.   Kryterium                   Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak* nie punkty 

1.  Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   15 

2.  Dziecko obojga rodziców 

pracujących, prowadzących 

gospodarstwo rolne, 

prowadzących pozarolniczą 

działalność gospod. lub 

uczących się w systemie 

dziennym 

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego.   10 
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3.  Dziecko, którego rodzeństwo 

aktualnie  

lub od 1 września danego roku 

korzystać będzie z usług 

Żłobka Miejskiego lub 

Przedszkola nr 5, Osiedle 

Centrum 18  

 

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego. 

  8 

4.  Zgłoszenie jednocześnie do 

Żłobka Miejskiego w Sokółce 

dwoje lub więcej dzieci 

Karty zgłoszenia do Żłobka Miejskiego w Sokółce.   5 

5.  Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 
Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 
lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata. 

  8 

6.  Niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 
lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata. 

  5 

7.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 
lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica 

  5 

8.  Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 
lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  4 

9.  Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis 
lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  6 

 

VI. Oświadczam: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), oświadczam, że dane przedstawione we wniosku 

zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego są prawdziwe. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów statutowych 

Żłobka Miejskiego w Sokółce oraz z prowadzoną rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

………………………………..                    i/lub                     ………………………………… 

             /podpis rodzica/opiekuna 1/                                                                                             /podpis rodzica/opiekuna 2/ 

 

 

 

Pouczenie: 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest dyrektor 

Żłobka Miejskiego w Sokółce. 

2. Podanie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe. 

3. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych we wniosku, jest nieobowiązkowe, przy czym 

w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia. 

                              

 

Liczba punktów przyznanych przez Komisję Rekrutacyjną: 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

 

 

 

Data……………………………...                  
 


