
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie   
pn. „Maluch w żłobku, mama w pracy!” – zwiększenie  

zatrudnienia mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3  
poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie 

 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 
do projektu pn. „Maluch w żłobku, mama w pracy!” – zwiększenie zatrudnienia mieszkańców  
Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Opieka  
nad dziećmi do lat 3. 

Żłobek Samorządowy w Starzynie 
 ul. Żarnowiecka 22, 84-107 Starzyno 

 

Nazwa I. Dane rodziców /opiekunów prawnych dziecka- kandydata do żłobka 

Imię   

Nazwisko   

Pesel  

Seria i numer dowodu 
osobistego 

 

Płeć  

Kraj  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Wykształcenie 
 

▪ Brak 



(właściwe podkreślić) ▪ Podstawowe 

▪ Gimnazjalne 

▪ Ponadgimnazjalne 

▪ Pomaturalne 

▪ Wyższe 

Status osoby na rynku 
pracy w chwili 
przystąpienia do 
projektu  

(właściwe podkreślić) 

▪ osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy 

▪ osoba długotrwale bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy 

▪ osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy 

▪ osoba bierna zawodowo, w tym (właściwe podkreślić):  
- osoba ucząca się,  
- osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu,  
- inne 
 

▪ osoba pracująca, zatrudniona w:  

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

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

 (podać dokładną nazwę zakładu pracy) 

Wykonywany zawód 

(wypełnić w przypadku 
osoby pracującej) 

 

W chwili przystąpienia 
do projektu  

(właściwe podkreślić) 

▪ przebywam na urlopie wychowawczym 

▪ przebywam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

▪ przebywam na urlopie rodzicielskim/wychowawczym  
i pracuje w niepełnym wymiarze 

Rodzina, w której 
przynajmniej jeden 
rodzic/ opiekun 
prawny, bądź dziecko 
posiada orzeczenie  
o niepełnosprawności  
 
(właściwe podkreślić) 

 

 

 

TAK / NIE / ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Rodzic samotnie 
wychowujący 
dziecko/dzieci  

(właściwe podkreślić) 

 

TAK/NIE 

Liczba dzieci w rodzinie   

 



Nazwa II. Dane dziecka, które jest zgłaszane do żłobka 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Wiek dziecka  

Miejsce zamieszkania 
dziecka 

 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Preferowany termin 
oddania dziecka pod 
opiekę żłobka 

 

 
III. KRYTERIA NABORU 
 

KRYTERIA FORMALNE (rozpatrywane 0 – nie spełnia, 1 – spełnia): 

Lp. Kryteria Potwierdzenie 
kryterium 

Spełnia / nie 
spełnia  

Wypełnia komisja 
rekrutacyjna  

1. 
 

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Puck TAK/NIE *  

 

KRYTERIA PUNKTOWE (punktacja zgodnie z regulaminem): 

Lp. Kryteria Potwierdzenie 
kryterium 

Liczba punktów 
wypełnia komisja 

rekrutacyjna  
1. Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 
TAK/NIE *  

2. Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej) TAK/NIE *  
 

3. Dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko 
(w rozumieniu art. 50, ust. 5 ustawy z 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) 

TAK/NIE *  

4. Dzieci matek, które w wyniku udzielonego 
wsparcia w postaci zapewnienia opieki żłobkowej 

TAK/NIE *  



powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka (po urlopie 
macierzyńskim bądź wychowawczym) 

5. Dzieci matek bezrobotnych, którym w wyniku 
udzielonego wsparcia w postaci zapewnienia 
opieki żłobkowej umożliwiono poszukiwanie 
pracy zawodowej 

TAK/NIE *  

6. Dzieci rodzica, wobec którego orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
bądź całkowitą niezdolność do egzystencji na 
podstawie odrębnych przepisów 

TAK/NIE *  

7. Dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo 
lub uczących się 

TAK/NIE *  

                                        

                                                                                                     RAZEM 
 
 

*odpowiednie podkreślić        
 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka są zgodne z prawdą. 
Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów m.in. art. 415 
Kodeksu cywilnego.  

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

    miejscowość i data                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 
RODZICE DZIECKA OBJĘTEGO OPIEKA ŻŁOBKA MAJĄ OBOWIĄZEK: 
1. przyprowadzać i odbierać dziecko ze żłobka zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 

organizacyjnym żłobka, 
2. przyprowadzać do Żłobka dziecko zdrowe. Dzieci z widocznymi oznakami choroby będą 

przyjmowane do Żłobka tylko po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego,  
że choroba nie jest zaraźliwa dla innych oraz potwierdzającego brak przeciwwskazań  
do przebywania dziecka w placówce, 

3. informować o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłocznego zawiadamiania  
o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,  

4. informować o chorobach przewlekłych zagrażających życiu dziecka i postępowaniu  
w stanach krytycznych (alergia, dychawica oskrzelowa, choroby serca, cukrzyca itp.), 

 

 

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

    miejscowość i data                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 


