FORMULARZ REKRUTACYJNY

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 01.08.2018 r. od godz. 8.00 do
17.08.2018 r. do godz. 16.00 osobiście lub pocztą na adres ……….. lub w wersji elektronicznej na adres
…………….

Data
złożenia
formularza (wypełnia
placówka):

Nr
ewidencyjny
formularza:

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (Rodzic lub Opiekun dziecka do lat 3)
PESEL
Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Kod, miejscowość
Ulica, numer domu i
mieszkania
DANE KONTAKTOWE
telefon
e-mail
DANE DZIECKA
PESEL
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
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ZAŁACZNIKI DO FORMULARZA
KRYTERIA PRZYJĘĆ
Przy spełnieniu kryterium proszę postawić znak X we właściwej rubryce

Kryterium dostępu
1

Posiadanie statusu osoby
pracującej (przebywającej na
urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim), biernej
zawodowo (np. w trakcie
urlopu wychowawczego)
lub bezrobotnej

Kryterium punktowane

2
3
4

5

Niepełnosprawność rodzica /
opiekuna – 5 pkt.
Wielodzietność rozumiana
jako posiadanie 3 i więcej
dzieci – 5 pkt.
Obydwoje rodzice /
opiekunowie nie pracują i
deklarują chęć powrotu na
rynek pracy – 5 pkt.
Osoby samodzielnie
wychowujące / opiekujące
się dzieckiem do lat 3 – 3
pkt.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Dokumenty potwierdzające stan faktyczny:
zaświadczenie z PUP, oświadczenie o bierności
zawodowej, informacja od pracodawcy o
wykorzystywaniu urlopu macierzyńskiego /
rodzicielskiego / wychowawczego

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium (nie ma obowiązku załączenia
dokumentu na etapie składania
formularza, będą one weryfikowane
przed ostatecznym przyjęciem dziecka do
żłobka – podpisaniem umowy)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności.
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Orzeczenie o rozwodzie, oświadczenie o
pobieraniu alimentów

UWAGA: W przypadku gdy proces rekrutacyjny wyłoni ilość rodziców /opiekunów dzieci do lat 3 z
taką samą ilością punktów o ostatecznym przyjęciu zadecyduje data złożenia Formularza
zgłoszeniowego.

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 K.K., oświadczam, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
……………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu oraz w załącznikach
w celu przyjęcia dziecka do żłobka. Administratorem danych jest dyrektor placówki. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

……………………………………
(podpis)
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