
załącznik nr 1 

 

WNIOSEK 
   

ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŻŁOBKA  Nr  ...   w Lubinie/ 

GRUPY ŻŁOBKOWEJ PRZY OŚRODKU OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNYM* 
* niepotrzebne skreślić 

 

od dnia  ....................................................  rok żłobkowy 20 ....  /20 …. 
 

 

I. DANE  DOTYCZĄCE DZIECKA 

 

1. Imię i nazwisko      .................................................................................................. 

2. Data urodzenia      .................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania      .................................................................................................. 

4. PESEL                            ................................................................................................... 

II.   DANE  DOTYCZĄCE RODZINY 

 

1. 

 

Imię i nazwisko 

 

Ojciec Matka 

 

 

 

 

 

2. 
PESEL 
(w przypadku braku nr  

PESEL data urodzenia) 

  

3. Adres zamieszkania 
 

 

 

 

4. 
Adres poczty 

elektronicznej 

  

5. 
Nr telefonów 

kontaktowych 

  

 

6. 

 

 

Miejsce pracy 

 

  

7. 
Informacja                   

o rodzeństwie dziecka 
(liczba i wiek rodzeństwa) 

 

8. 

Posiadane przez dziecko 

orzeczenie     

o niepełnosprawności   

 

        TAK ……………………………………………...........………….. 
                 (jeżeli tak, to jakie) 

        NIE 

9. 

 

Godziny pobytu 

dziecka w żłobku 

 

 
od godz. ………........ do  godz. ..................../    ….…. godzin 
 

(maksymalnie 10 godz. 6
00

 – 16
00

) 

 Inne ważne informacje o rodzinie uzasadniające przyjęcie dziecka do żłobka: 

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

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

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

   



III. ZOBOWIĄZANIA I  OŚWIADCZENIA  
    

1. W przypadku zakwalifikowania dziecka do żłobka zobowiązuję się do: 

1) dostarczenia, przed podpisaniem umowy, zaświadczenia lub oświadczenia o stanie 

zdrowia dziecka – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 lub 2a  do Zarządzenia, 

2) podpisania umowy w sprawie korzystania z  usług żłobka wraz z deklaracją czasu 

pobytu dziecka w żłobku; w przypadku naboru głównego – w terminie do 30 

czerwca danego roku, a w przypadku naboru uzupełniającego lub na zastępstwo – 

na 7 dni przed przyjęciem dziecka do żłobka – wzór formularza stanowi załącznik 

nr 4 do Zarządzenia, 

3) niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych ujętych w niniejszym 

wniosku i innych mających znaczenie przy przyjęciu dziecka do żłobka. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że niedopełnienie wyżej wymienionych czynności we 

wskazanym terminie spowoduje nieprzyjęcie mojego dziecka do żłobka. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z  zasadami funkcjonowania i zadaniami żłobka, 

określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubinie i przyjmuję je do wiadomości i stosowania. 

4. Oświadczenie w sprawie podania imiennej listy dzieci wstępnie przyjętych do żłobka 

w naborze głównym. 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na wywieszenie na tablicy ogłoszeń żłobka, listy 

przyjęć zawierającej imię i nazwisko mojego dziecka. 

       TAK         NIE             

(właściwe zaznaczyć poprzez wstawienie w kratkę znaku X) 

  

 

 

 

Lubin, dnia  ……………........................….   ................................................................... 
                          czytelny  podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

 

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

           (podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 

 

 

Dziecko  ...............................................................................................................................     

 

zostało wstępnie przyjęte do  ……………………………………..……………….…................  

 

od dnia ………................................. 

…………………………………………………… 

        data i podpis przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej 

 


