Żłobek „Wesołe Misie”
ul. Piotrowicka 76C
40-724 Katowice

Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach
oraz udziału w projekcie pn. „Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą
rodziców wejścia lub powrotu na rynek pracy”, który otrzymał dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lara 2014 -2020

Dane dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Dane matki
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres e-mail
Numer telefonu
Miejsce pracy/miejsce
pobierania nauki
(niepotrzebne skreślić)
Dane ojca
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Projekt pn. „Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą rodziców wejścia lub powrotu na
rynek pracy” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020
1

Adres e-mail
Numer telefonu
Miejsce pracy/miejsce
pobierania nauki
(niepotrzebne skreślić)
KRYTERIA REKRUTACYJNE DO PROJEKTU
F
1
2
3
4
5

KRYTERIUM
miejsce zamieszkania na terenie woj. śląskiego
osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo
osoby z niepełnosprawnością
kobiety
osoba samotnie wychowująca dziecko
dziecko mające zostać objęte opieką w żłobku jest

6

dzieckiem z niepełnosprawnością
dziecko mające zostać opieką w żłobku posiada

TAK / NIE

rodzeństwo z niepełnosprawnością
7
niskie dochody (800 zł na członka rodziny)
Za spełnienie każdego kryterium z wyjątkiem kryterium formalnego przyznaje się 10 pkt.
Maksymalna liczba możliwych do otrzymania punktów wynosi więc 70 pkt.
I etap rekrutacji ma charakter zamknięty i trwa od dnia ….. do dnia ……
Formularze rekrutacyjne zostaną ze sobą porównane pod względem liczby otrzymanych
punktów oraz stworzona zostanie liczba uczestników przyjętych do udziału w projekcie. W
przypadku uzyskania tej samej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszenia do projektu.
Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany przeprowadzony zostanie II etap rekrutacyjny w
postaci naboru otwartego do momentu wyczerpania się miejsc rekrutacyjnych.
W ramach projektu pn. „Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą rodziców
wejścia lub powrotu na rynek pracy”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, w okresie IX 2019 – VIII 2020 przewidzianych
jest:
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5 miejsc dla osób znajdujących się na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub
wychowawczym



1 miejsce dla osoby pozostającej bez pracy



4 miejsca dla osób pracujących

Jedno dziecko może zostać objęte opieką w ramach projektu maksymalnie przez okres 12
miesięcy.
Wszystkie warunki uczestnictwa i posiadany status na rynku pracy z etapu rekrutacji muszą
zostać utrzymane na moment przystąpienia Uczestnika do projektu, tj. dnia podpisania
umowy o przystąpienie do projektu i objęcia dziecka opieką żłobka „Wesołe Misie”.
WAŻNE:
 Osoby znajdujące się na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym
w momencie przystąpienia do projektu muszą zadeklarować chęć powrotu na rynek
pracy – będą one zobowiązane dostarczyć Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
dziecka o powrocie do pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej oraz
Zaświadczenie od pracodawcy o powrocie do pracy najpóźniej do 4 tygodni od
zakończenia udziału danego uczestnika w projekcie.
 Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu
muszą zadeklarować chęć znalezienia miejsca na rynku pracy – będą one zobowiązane
dostarczyć Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka o znalezieniu pracy lub
założeniu własnej działalności gospodarczej oraz Zaświadczenie od pracodawcy o
rozpoczęciu przez rodzica/ opiekuna prawego dziecka pracy lub dokumenty
potwierdzające zarejestrowanie się w publicznych służbach zatrudnienia jako osoba
poszukująca pracy oraz Oświadczenie o aktywnym poszukiwaniu pracy najpóźniej do
4 tygodni od zakończenia udziału danego uczestnika w projekcie.
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INFORMACJE DODATKOWE
Czy dziecko posiada rodzeństwo (jeśli tak proszę opdać wiek)………………………………
……………………………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Godziny pobytu dziecka w klubie (wpisać godziny, w jakich dziecko będzie przebywać
w placówce):

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Osoby uprawnione do odbioru dziecka (wymienić osoby, które oprócz rodziców są
uprawnione do odbierania dziecka z klubu):
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Kim jest osoba dla dziecka ……………………………………………………………………
Dokument tożsamości …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Kim jest osoba dla dziecka ……………………………………………………………………
Dokument tożsamości …………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku
Informacje o dziecku:
1. Zalecenia dotyczące specjalnych potrzeb dziecka (np. zwracanie się do dziecka w jakiś
określony sposób):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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2. Czy istnieją sytuacje, których dziecko nie lubi, boi się?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Które z określeń najbardziej pasują do dziecka: spokojne, powolne, małomówne, ruchliwe,
żywe srebro, gaduła, indywidualista, wszystko robi po swojemu, zrównoważone, wrażliwe,
nieśmiałe, inne (jakie?)
.......................................................................................................................................................
4. Co dziecko najbardziej lubi robić w domu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Czy ma trudności w rozstawaniu się z mamą i tatą?
.......................................................................................................................................................
6.Jak zachowuje się w obecności innych dzieci? Czy lubi uczestniczyć w zabawach z
grupą? ......................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
7. Jaki ma stosunek do zwierząt? Czy w domu są zwierzęta? Jeżeli tak, to jakie?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Określenie stopnia samodzielności dziecka (właściwą odpowiedź podkreślić):
ubieranie się:
 samodzielnie
 z niewielką pomocą osoby dorosłej
 nie potrafi się ubrać
spożywanie posiłków:


samodzielnie



wymaga niewielkiej pomocy

potrzeby fizjologiczne:


samodzielnie
 zgłasza potrzebę, ale wymaga pomocy
 trzeba je pilnować, bo zapomina
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 nosi pampersa:


tylko do spania


całodobowo

poobiedni odpoczynek:
 zasypia bez kłopotów
 zasypia z trudnością


nie śpi
 musi być usypiane (jak?) .................................................................................

9. Zabawy i uzdolnienia:
Czym dziecko się interesuje?
.......................................................................................................................................................
W jakim kierunku wykazuje uzdolnienia?
.......................................................................................................................................................
Jakimi zabawkami lubi się bawić?
.......................................................................................................................................................
10. O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dane na temat zdrowia i odżywiania dziecka:
Alergie i uczulenia (w tym na środki spożywcze):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przebyte choroby zakaźne:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Czy dziecko jest podatne na częste przeziębienia:
.......................................................................................................................................................
Jak często choruje?
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.......................................................................................................................................................
Czy jest pod opieką lekarza specjalisty?
.......................................................................................................................................................
Czy są jakieś zalecenia lekarzy, o których powinniśmy pamiętać w czasie pobytu dziecka w
klubie? ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Klubu Malucha i informacjami
zawartymi w niniejszym Formularzu rekrutacyjnym. Niniejszym akceptuję zasady panujące w
placówce i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
W przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie konieczne będzie
podpisanie umowy o objęcie dziecka opieką żłobka oraz podpisanie dodatkowych formularzy
informacyjnych i oświadczeń.

…………………

……………………………………

(miejscowość, data)

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Informuję, że wszystkie zgłoszone przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na zbieranie,
przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez właściciela placówki w celach związanych z
przyjęciem i pobytem mojego dziecka w Żłobku Wesołe Misie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie
pn. „Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą rodziców wejścia lub powrotu na rynek pracy”
dane osobowe uczestnika projektu będą również przechowywane i przetwarzane przez Instytucję Pośredniczącą,
tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
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