REGULAMIN REKRUTACJI
DO ŻŁOBKA GMINY SIEMIATYCZE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021 poz. 75 z
późn. zm.)
2. Statut Żłobka Gminy Siemiatycze.
§2
Regulamin Rekrutacji dzieci do żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Gminy
Siemiatycze, obowiązki Rodziców i Żłobka Gminy Siemiatycze.

ZASADY REKRUTACJI
§3
1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać w pierwszej kolejności dzieci, które zamieszkują
na terenie Gminy Siemiatycze oraz dzieci z innych Gmin.
2. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 14 miesiąca życia do końca roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
3. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju
psychofizycznego.
4. Liczebność dzieci w żłobku określa regulamin organizacyjny.

1

HARMONOGRAM REKRUTACJI
§4
1. Nabór podstawowy do Żłobka ustala się na dzień 1 września każdego roku oraz nabór
uzupełniający w ciągu roku w miarę posiadania wolnych miejsc.
2. Do dnia 21 lutego 2022 roku rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Gminy
Siemiatycze składają deklaracje o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do Żłobka, co
jest równoznaczne z przyjęciem do Żłobka Gminy Siemiatycze. (Załącznik nr 1)
3. Pozostali rodzice (mieszkańcy Gminy Siemiatycze, rodzice dzieci z innych gmin,
których dzieci obecnie nie uczęszczają do Żłobka), w terminie od 1 do 14 marca składają
wnioski o przyjęcie do Żłobka Gminy Siemiatycze. (Załącznik nr 2)
4. Do dnia 28 marca danego roku dyrektor podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych
do Żłobka. Lista ta zostaje wywieszona w siedzibie Żłobka „W strefie dla rodziców”.
5. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka umieszcza się na liście rezerwowej.
6. Od dnia 29 marca do 7 kwietnia rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka do
Żłobka. (Załącznik nr 5).
7. W dniu 11 kwietnia dyrektor podaje do wiadomości ostateczną listę dzieci przyjętych
do Żłobka. Lista ta zostaje wywieszona w siedzibie Żłobka „W strefie dla rodziców”.

8. W przypadku gdy pozostaną wolne miejsca w terminie od 24 maja do 30 maja 2022
roku zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

9. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę
z listy rezerwowej do danej grupy wiekowej o możliwości przyjęcia dziecka
i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.
10. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Żłobka do przyjęcia dziecka
odmawia oddania dziecka, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.
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§5
1. Niedostarczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Żłobka w terminie
wskazanym w § 4 pkt. 6 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do
Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy
rezerwowej na miejsce w Żłobku.

§6
1. W dniu 1 września danego roku następuje podpisywanie z rodzicami umów w
sprawie korzystania z usług Żłobka.

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
§7
1. Dyrektor Gminnego Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której
wchodzą:
a) Dyrektor Gminnego Żłobka – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej;
b) Pracownicy Gminnego Żłobka ( 2 osoby);
c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora Żłobka, Wójt Gminy
Siemiatycze typuje do komisji przedstawiciela organu prowadzącego;
2. Komisja Rekrutacyjna pracuje uwzględniając zasady określone w niniejszym
regulaminie oraz w statucie.
3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego
załącznikiem w ostatnim etapie postępowania jest:
a) lista dzieci przyjętych do Żłobka,
b) lista dzieci oczekujących i nieprzyjętych do Żłobka.
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KRYTERIA REKRUTACJI
§8
1. Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Siemiatycze;
2. O kolejności na listach zakwalifikowanych oraz listach rezerwowych decydować będzie
czy rodzeństwo dziecka zgłaszanego uczęszcza do Przedszkola Gminnego „Magiczne
miejsce” w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze oraz kolejność
złożenia formularza.
3. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych;
4. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów
zaznaczonych we wniosku;
5. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
a) zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;
b) dostarczono do Żłobka wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego
opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami;
c) w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do Żłobka,
komisja rekrutacyjna wybierze dziecko na podstawie kolejności złożenia
wniosku.
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§9

1. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:
a) Kryteria obligatoryjne:
L.p.
1

kryteria obligatoryjne
Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Gminy
Siemiatycze

b) Kryteria dodatkowe - w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria
obligatoryjne, przekraczającej liczbę miejsc w żłobku :
L.p.
1
2
3
4

5

kryteria dodatkowe
Dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących
zawodowo lub uczących się
Dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego
dziecko
Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
Dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź
całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)

wartość
punktowa
10
15
20
10

20

§ 10
1. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
a) Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
b) Samotne wychowanie– oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem
c) Niepełnosprawność

–

niepełnosprawność

potwierdzona

orzeczeniem

o

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
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a) oświadczenie–

w

przypadku

kryteriów:

wielodzietność,

praca/studia

rodziców/prawnych opiekunów, (Załącznik nr 3)
b) samotność rodzica - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik
nr 4)
c) niepełnosprawność - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Dzieci już uczęszczające do Żłobka nie biorą udziału w rekrutacji.
2. Do Żłobka mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Żłobek nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
3. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych

poza obszarem

gminy

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 8 p. 2 – 4 i
§ 9 regulaminu.
4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Żłobka rodzice mają prawo do złożenia odwołania
do Wójta Gminy Siemiatycze w ciągu 7 dni od ogłoszenia list dzieci zakwalifikowanych
do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023.
5. Informacje złożone przez rodziców/opiekunów w etapie rekrutacji podlegają
weryfikacji.
6. Decyzja Wójta Gminy Siemiatycze jest ostateczna.
7. Żłobek Gminy Siemiatycze zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
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Zał. Nr 1 Regulaminu rekrutacji
do Żłobka Gminy Siemiatycze

…………………………………………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(adres do korespondencji)

Pani Dyrektor
Żłobka Gminy Siemiatycze

DEKLARACJA
kontynuowania opieki żłobkowej
Stosownie do ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z
2021 poz. 75 z późn. zm.)1, deklaruję, że w roku szkolnym 2022/2023 moje dziecko:
Imię i nazwisko dziecka

Numer
PESEL
dziecka
Data i miejsce urodzenia
dziecka
Adres
dziecka

miejsca

zamieszkania

1

Zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2021 poz.
75 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych do danego żłobka corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu opieki w tym żłobku, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
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będzie kontynuowało opiekę w tym żłobku:
…………………..……………….………..……Żłobek Gminy Siemiatycze………………………………………..………………….
(nazwa żłobka)
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty danych
teleadresowych:
Matka/ opiekun prawny

Ojciec/ opiekun prawny

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Adres miejsca zamieszkania
(wypełnić, jeśli jest inny niż
adres zamieszkania dziecka)

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w żłobku
następującym czasie: od godz. …………… do godz. ……………

w

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora żłobka o zmianie danych zawartych w deklaracji.

…………………………………………………………………
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………
(podpis ojca/ opiekuna prawnego)

Potwierdzenie zapoznania się z informacjami o danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji
kontynuowania opieki żłobkowej w roku szkolnym 2022/2023
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Gminy Siemiatycze.
2) Dane zostały zebrane w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do prowadzeni
działalności.
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3) Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4) Dane będą udostępniane innym podmiotom.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6) Posiadanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2021 poz. 75 z późn. zm.)

…………………………………………………………………
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………
(podpis ojca/ opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 2 –
Regulaminu rekrutacji
do Żłobka Gminy Siemiatycze

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŻŁOBKA GMINY SIEMIATYCZE
prowadzonego przez
GMINĘ SIEMIATYCZE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 01 marca 2022 roku do 14 marca 2022 roku do godziny
15,30 w Żłobka Gminy Siemiatycze (drogą mailową lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki

znajdującej się u wejścia do żłobka).
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu (wypełnia żłobek):
Sposób dostarczenia wniosku:

Data złożenia wniosku:

I.DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imiona:*

Nazwisko: *

PESEL*
Data urodzenia*

dzień

miesiąc

rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu
tożsamości:
II. DANE ADRESOWE KANDYDATA
Adres zamieszkania
Województwo*

Ulica

Powiat*

Nr budynku*

Gmina *

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Poczta*

Nr lokalu

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Dziecko posiada orzeczenie/opinię o potrzebie kształcenia
specjalnego/należy zakreślić odpowiedź/

TAK

NIE

Numer orzeczenia/opinii
Poradnia, która wydała
orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Dodatkowe informacje o
dziecku
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III.DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane matki/opiekuna prawnego

Dane ojca/opiekuna prawnego

Stopień pokrewieństwa
Imię i nazwisko*
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*
Miejsce pracy
Nazwa zakładu pracy
Adres zakładu pracy
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IV. KRYTERIA PRZYJĘCIA
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do żłobka,
zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwą
odpowiedź. Zaznaczenie odpowiedzi „ODMOWA” oznacza, że rodzic/opiekun prawny nie chce udzielić
informacji dotyczącej danego kryterium. W przypadku zaznaczenia „ODMOWA”

w trakcie

rozpatrywania wniosku zostanie przyjęte, że dziecko danego kryterium nie spełnia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ – proszę zaznaczyć odpowiednio TAK, NIE, ODMOWA

1.Wielodzietność rodziny kandydata

Tak / Nie / Odmowa

2.Niepełnosprawność kandydata

Tak / Nie / Odmowa

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Tak / Nie / Odmowa

4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Tak / Nie / Odmowa

6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Tak / Nie / Odmowa

7.Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się

Tak / Nie / Odmowa

8.Dziecko jednego z rodziców pracujących zawodowo lub uczących się

Tak / Nie / Odmowa

9.Dziecko pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko

10.Dziecko niepracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko

Tak/Nie/Odmawiam
Tak/Nie/Odmawiam

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych w powyższej tabeli są:


kryterium nr 2 – 4 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
1997r., nr 123, poz. 776.),



kryterium nr 6 - prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

kryterium nr 7 –10- oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych wystawione przez
pracodawcę.
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V. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM NASTEPUJĄCE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE
KRYTERIÓW
1………………………….…………………………………………………………..……………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………...
3..…………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………
6……………………………………………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wymienić dokumenty)
VI.POUCZENIE
1. W przypadku nie przedłożenia w terminie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów,
przyjmuje się ze dziecko nie spełnia danego kryterium.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest
dyrektor żłobka .
VIII. OŚWIADCZENIE DOTYCZACE TRESCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1. Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Dane podaje dobrowolnie.
2.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka
na tablicy ogłoszeń w żłobku, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci nieprzyjętych do żłobka.
*niepotrzebne skreślić

IX. INNE INFORMACJE O DZIECKU
……………………………………………………………………………………………….................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Zobowiązuje się w okresie od 29.03.2022 r. od godziny 7,30 do 07.04.2022 r. do godziny 15.30 pisemnie
potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do
przyjęcia do przedszkola

………………………………………………
(podpis matki/opiekuna prawnego)

……………………………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)
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Ogłoszenie
RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest
Dyrektor Żłobka Gminy Siemiatycze zwany dalej administratorem. Administrator
prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych
uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona
i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i
numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców
na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora: 85
656 15 52, e- mail: zlobek@gminasiemiatycze.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: iod@gminasiemiatycze.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na
wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Żłobku Gminy
Siemiatycze oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Żłobka

Zapoznałem/łam się…………………………………………………………..
(podpis rodziców/opiekunów)
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Zał. Nr 3 Regulaminu rekrutacji
do Żłobka Gminy Siemiatycze

Oświadczenie
dotyczące rodziny wielodzietnej
Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: ..........................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za
składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do Żłobka jest
członkiem rodziny wielodzietnej.
Wraz z dzieckiem:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do żłobka)
rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

Data ………………………………………………

…………………………………………………………………………..
/podpis osoby składającej oświadczenie
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Zał. Nr 4 Regulaminu rekrutacji
do Żłobka Gminy Siemiatycze

………………………………...............…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

……………………................................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..........….........................
(i mię i nazwisko dziecka)

kandydujące do Żłobka oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Data .......................

......................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Zał. Nr 5 Regulaminu rekrutacji
do Żłobka Gminy Siemiatycze

………………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica/
Prawnego opiekuna kandydata

…………………………………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

POTWIERDZENIE WOLI
Zapisu dziecka do Żłobka
Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL dziecka

do Żłobka Gminy Siemiatycze , w którym zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
Wstępnie deklaruje, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w Żłobku
w godzinach ……………………………………………………………… .

……………………………………
data

…......……………………………………………….
podpisy rodziców/prawnych opiekunów
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