
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Wniosek wypełniają rodzice /opiekunowie prawni dziecka.  

Wniosek o przyjęcie należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina   powiat  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ  

imię  nazwisko  

PESEL            

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy   

adres firmy  

tel. kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

PESEL            

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA 

nazwa firmy   

adres firmy  

tel. kontaktowy  

 

 



KRYTERIA I WARTOŚĆ PUNKTOWA PRZY REKRUTACJI DO ŻŁOBKA 

 
Lp. Kryterium Wartość 

punktowa 

Dokument potwierdzający dane kryterium 

1. Zamieszkanie kandydata na terenie 

Gminy Gryfów  

30 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania  na terenie gminy 

Gryfów Śląski 

2. Dziecko obojga rodziców/ prawnych 

opiekunów pracujących, samotnie 

wychowujących pracujących lub 

uczących się w systemie dziennym, 

prowadzących gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą  

 

20 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu  

- aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej,  

- zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym 

systemie studiów,  

- zaświadczenie wydane przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) 

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

 

Osoby samotnie wychowujące dziecko potwierdza kryterium 

oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu 

kandydata oraz jednym z dokumentów: 

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan 

cywilny (np. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) 

lub inny dokument potwierdzający stan cywilny rodzica / opiekuna; 

- wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub 

separacji; 

- zaświadczenie z Zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia 

wolności. 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu 

kandydata 

3. Niepełnosprawność dziecka, rodzica/ 

opiekuna lub rodzeństwa  

10/os Kopia orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Zespół ds. 

Orzecznictwa o Niepełnosprawności  

4. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje 

dzieci i więcej) 

15 Oświadczenie rodziców dot. liczby dzieci oraz oryginał aktów urodzenia 

do wglądu Dyrektora Żłobka 

5. Dziecko z rodziny zastępczej lub dziecko 

adoptowane 

10 - kopia postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie 

zastępczej lub – kopia zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie lub Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 

przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej lub  

- umowa zawarta pomiędzy Starostą a rodziną zastępczą 

6. Rodzeństwo kandydata  

uczęszcza już do żłobka  

10 Oświadczenie rodzica / opiekuna kandydata  

7. Brak przeciwwskazań dziecka do 

rozpoczęciu uczęszczania do żłobka  

10 Oświadczenie rodzica/opiekuna kandydata 

8. Dziecko podlega obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym zgodnie z 

kalendarzem szczepień lub o ich 

długotrwałym odroczeniu, określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 

sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych 

20 Oświadczenie rodzica/opiekuna kandydata 

9. Pobyt dziecka 10 godz.  

(miesięczna opłata przy 22 dniach 

pobyt + wyżywienie 660,00zł) 

10 Deklaracja rodzica /opiekuna kandydata 

Pobyt dziecka 9 godz.  

(miesięczna opłata przy 22 dniach 

pobyt + wyżywienie 616,00zł) 

8 Deklaracja rodzica /opiekuna kandydata 

Pobyt dziecka 8 godz.  

(miesięczna opłata przy 22 dniach 

pobyt + wyżywienie 572,00zł) 

6 Deklaracja rodzica /opiekuna kandydata 

Pobyt dziecka 7 godz.  

(miesięczna opłata przy 22 dniach 

pobyt + wyżywienie 528,00zł) 

4 Deklaracja rodzica /opiekuna kandydata 

Pobyt dziecka 6 godz.  

(miesięczna opłata przy 22 dniach 

pobyt + wyżywienie 484,00zł) 

2 Deklaracja rodzica /opiekuna kandydata 

 

 

 



I. Deklarowany pobyt dziecka wraz z wyżywieniem (kryterium nr 9): 
(opłata naliczana jest za pełne godziny x 2,00 zł/godz. + stawka żywieniowa 10,00 zł/dzień x liczba dni roboczych): 

 

Deklarowane  

godziny pobytu w żłobku 

od: do: ilość godz. 

 

 

  

 

II. Oświadczenia rodziców/opiekunów  

OŚWIADCZENIE (kryterium nr 1 ) 

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zamieszkuję w Gminie Gryfów. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                          

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE (kryterium nr 2) 

Oświadczam, że  jestem samotnym rodzicem/opiekunem oraz nie wychowuje żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                                         

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE (kryterium nr 4) 

Oświadczam, że  moje  dziecko  jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub 

więcej).  

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                                           

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE (kryterium nr 6) 

Oświadczam, że moje dziecko posiada rodzeństwo uczęszczające do Żłobka Miejskiego 

„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                           

 

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE (kryterium nr 7) 

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie posiada przeciwskazań do rozpoczęcia 

uczęszczania do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                           

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  



OŚWIADCZENIE (kryterium nr 8) 

Oświadczam, że moje dziecko podlega: obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie  

z kalendarzem szczepień* / długotrwałemu odroczeniu obowiązkowych szczepień*, 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                      

................................................... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam  się z Klauzulą  informacyjną dla rodziców / opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie 

Śląskim, dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO),  której treść stanowi załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia. 

 

 

……………..…………………………  

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  

do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim. 

 

 

………………………..………………………  

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sprawie przyjęcia dziecka postanowiono:  

1. W procesie rekrutacji dziecko uzyskało łączną liczbę punktów …………………………… 

2. Dziecko zostało / nie zostało przyjęte do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”  

w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2022/2023 

 

Podpis członków Komisji Rekrutacyjnej 

 

1. ……………………………………….. 

 

2. ……………………………………….. 

 

3. ……………………………………….. 


