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KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA DZIECKA  
DO ŻŁOBKA  MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TUPT UŚ”  

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
 

 
Prosz ę dokładnie wypełni ć wniosek po uprzednim zapoznaniu si ę z regulaminem rekrutacji!  
 
I. Dane osobowe dziecka 
Dane dziecka 

imię i nazwisko  

PESEL            
data 
urodzenia 

D D M M R R R R 

Miejsce urodzenia  

 Adres zamieszkania dziecka Adres stałego zameldowania dziecka 

  

 
II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych (*niewła ściwe skre ślić). 

 matka lub opiekun prawny* ojciec lub opiekun prawny* 

Imię i nazwisko   

telefon kontaktowy   

e-mail   
 
III. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. 
1. Kryteria przyj ęcia i zał ączniki (przy ka żdym kryterium prosz ę zaznaczyć x właściwy kwadrat) 

1.  
Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują 
w trybie dziennym □ TAK □NIE □ Zał. 

2.  Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie □ TAK □NIE □ Zał. 

3.  Dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności □ TAK □NIE □ Zał. 

4.  

Dziecko rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełno-sprawności bądź całkowitą 
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów 

□ TAK □NIE □ Zał. 

5.  Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka □ TAK □NIE  
6. 1

.
Wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie (troje lub 
więcej dzieci) □ TAK □NIE □ Zał. 

 



IV. Deklaruj ę uczęszczanie dziecka w godzinach o d ...................... do...................... (deklarowane 
godziny, będą podstawą do wypisania umów!) Uwaga! Deklaracja tylko pełnych godzin, (np.: 6.30 - 16.30 lub 
8.00 16.00) oraz korzystanie z następujących posiłków: śniadanie, II śniadanie. obiad, podwieczorek (proszę 
podkreślić) 
 
 
V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
• Przestrzegania postanowień statutu żłobka. 
• Podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 
• Odbierania   dziecka   z   oddziału przedszkolnego  osobiście   lub   przez   osobę   upoważnioną na 

piśmie (zgodnie ze statutem żłobka). 
• Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego  dziecka. 
• Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 
Oświadczam, i ż wszystkie zawarte we wniosku o świadczenia s ą zgodne z prawd ą, jestem świadomy 
odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia. 
 
Rawa Mazowiecka dnia: ................................... 
 
 

Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej............................... ojca/opiekuna prawnego ........................... 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka niezbędnych 
w trakcie realizacji procesu rekrutacji do żłobka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
 
Rawa Mazowiecka dnia: ....................................................................................................................…… 
 
 

Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej............................... ojca/opiekuna prawnego ........................... 
 
 
VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: 
 
Oświadczam, że we wszystkich dokumentach zwi ązanych z ucz ęszczaniem dziecka do żłobka, 
podpis jednego z rodziców jest wi ążący. 
 
Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej...............................ojca/opiekuna prawnego ..................................... 
 

 
 

 
Post ępowanie rekrutacyjne (wypełnia Komisja Rekrutacyjna ) 
 
Komisja Rekrutacyjna Żłobka Miejskiego z Oddziałami  Integracyjnymi  „Tuptuś” na posiedzeniu w dniu 
......................... zakwalifikowała dziecko/ nie zakwalifikowała dziec ka z powodu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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

(Podpis przewodniczącego) (Podpisy członków komisji) 


