
Załącznik nr 1 do Regulaminy Rekrutacji  

dzieci do Żłobka miejskiego Nr 1  w Łukowie 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO                

NR 1 W ŁUKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 18, 21-400 ŁUKÓW 

 
 

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ 

Uwaga: 

Kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka*.  

Pole szare wypełniają osoby  przyjmujące Kartę zgłoszenia 

 

 

Data wpływu  

Karty głoszenia dziecka do Żłobka  
 

 
 
………………………………………r.  

 
 
 
Podpis osoby przyjmującej 
Kartę zgłoszenia 

 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka……………………………………………………………………… 

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

 

do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie na okres od dnia…………………do dnia …………… 

 

  

I. Dane osobowe dziecka   
  

Imię dziecka  Nazwisko dziecka  Data urodzenia 

dziecka  

PESEL dziecka  Adres zamieszkania dziecka   
(kod pocztowy, miejscowość, 

ulica, numer domu/mieszkania)  

  

 

 

 

      

 

 

  

  

  

1. Informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności : 

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

 

2. Informacja o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym, stosowanej diecie :  

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

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

 

3. Informacja o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa :  

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

  

 

 



 

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych*  
  

Dane  Matki / opiekuna prawnego*  Ojca / opiekuna prawnego*  

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 

prawnego*  

    

Adres zamieszkania rodziców/ 

opiekunów prawnych*   

    

PESEL rodziców /opiekunów 

prawnych*    

    

  

Numer telefonu rodziców/ 

opiekunów prawnych*   

    

Adres e - mail rodziców/ opiekunów 

prawnych*  

    

Miejsce pracy lub nauki ( nazwa  

adres, nr telefonu)  - rodziców/ 

opiekunów prawnych*   

  

  

  

  

  

  

Pouczenie : * niepotrzebne skreślić  

                                                                                                              

III. Informacja o spełnianiu określonych kryteriów i załącznikach do Karty         

potwierdzających ich spełnienie.  

 

1.  KRYTERIA  PODSTAWOWE  

1) Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. 

W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym, na wniosek rodziców dziecko może przebywać w placówce do ukończenia 

roku szkolnego w którym ukończy 4 rok życia.  

2)  Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na 

terenie Miasta Łuków. 

 2. KRYTERIA DODATKOWE W PRZYPADKU LICZBY KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA DOSTĘPU PRZEKRACZAJĄCEJ LICZBĘ MIEJSC 

W ŻŁOBKU 

*) we właściwej rubryce ( TAK/NIE), przy każdym z 8 kryteriów wstaw znak X,  

  

Lp.  Kryterium  Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium  

TAK*  NIE*  

1.  Wielodzietność   rodziny kandydata 1) 

Liczba rodzeństwa 

……………………………………… 

      

2.  Niepełnosprawność kandydata  Orzeczenie o 

niepełnosprawności  

    



3. Niepełnosprawność rodziców/opiekunów 

prawnych*    
 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

  

4. Dziecko objęte pieczą zastępczą  

 

Potwierdzenie pieczy 

zastępczej 

  

5.  Do żłobka uczęszcza rodzeństwo kandydata        

6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

2)  

Prawomocny wyrok sądu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka 2) 

    

7.  Rodzice/opiekunowie kandydata pracują, 

prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się 

w systemie dziennym  

Zaświadczenie od 

pracodawców lub uczelni  

    

8. Dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) 

odprowadzają podatek dochodowy w Mieście 

Łuków 

 

Pierwsza strona złożonego 

PIT-u za poprzedni rok ze 

stemplem Urzędu Skarbowego 

w Łukowie poświadczającą 

rozliczenie podatku lub  

urzędowe poświadczenie 

odbioru podatkowej (UPO) 

wraz z pierwszą stroną PIT-u 

za poprzedni rok składanego 

drogą elektroniczną, na której 

znajduje się wygenerowany 

numer dokumentu zgodny 

z identyfikatorem UPO.  

  

  

Informacja:  

1) „Wielodzietność” oznacza rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci.  

2) Przez „rodzica samotnie wychowującego dziecko” rozumie się rodzica będącego panną, kawalerem, 

wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego orzeczono 

separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, 

jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

 

IV. Zobowiązujemy się do :  

 w przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka, zobowiązuje się podpisać umowę ze Żłobkiem w 

terminie wskazanym przez Żłobek (niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest 

tożsame z rezygnacją); 

 przekazywania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych informacjach;  

 zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat należnych ode mnie za dany miesiąc z tytułu 

pobytu i wyżywienia mojego dziecka w żłobku; 

 jestem świadomy, że w przypadku braku płatności za Żłobek, Dyrektor Żłobka ma prawo 

skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do Żłobka; 

 przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach.                                                     

 przyprowadzania do żłobka dziecka zdrowego;  

 uczestniczenia w zebraniach organizacyjno-informacyjnych.  

 

 

 



 

Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego*:  

Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować skreśleniem z listy rekrutacyjnej. 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem 

faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych w celu przetwarzania ich wyłącznie w 

związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki (art.6 ust1 lit b, 

c oraz art 9 ust 2 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 

    

  

        

 

                         

      

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

Data podpis matki/ opiekunki prawnej  dziecka                     Data i podpis ojca/ opiekuna prawnego 

dziecka  

 


