Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka
na miejsca współfinansowane z Gminy Wasilków
Proszę o przyjęcie:......................................................................................................(imię i nazwisko Dziecka)
- data i miejsce urodzenia Dziecka: ….................................................................................................................
- adres zameldowania Dziecka na pobyt stały lub czasowy …........................................................................
…..........................................................................................................................................................................
- adres zamieszkania Dziecka: ….........................................................................................................................
- PESEL Dziecka: …............................................................................................................................................
- obywatelstwo: …................................................................................................................................................
- dane kontaktowe rodziców (telefon i adres e-mail) ….......................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Kryterium obligatoryjne
MATKA

OJCIEC

Adres rozliczania się z podatku
dochodowego oraz właściwy
Urząd Skarbowy (zał. nr 2)
*Rodzice dzieci zapisanych do żłobka przed 2017 r. nie uzupełniają tabeli kryteria dodatkowe.

Kryteria dodatkowe
Lp

kryterium

spełnianie kryterium
(niewłaściwe skreślić)

1

Miejsce pracy, nauki matki/opiekunki
prawnej (zał. nr 3)

2

Miejsce pracy, nauki ojca/opiekuna
prawnego (zał. nr 3)

3

Objęcie programem Karta Dużej Rodziny
(zał. nr 4)

TAK / NIE

4 Samotne wychowywanie dziecka (zał. nr 5)

TAK / NIE

5 Niepełnosprawność dziecka (zał. nr 6)

TAK / NIE

Niepełnosprawność rodziców/opiekunów
prawnych (zał. nr 7)

TAK / NIE

Rodzeństwo dziecka uczęszcza lub będzie
7 uczęszczało do Niepublicznego Żłobka
„Wesołe Robaczki” (zał. nr 8)

TAK / NIE

6

wartość
punktowa

do 900,00 zł/ na osobę
od 901,00 zł do 1 500,00 zł/na osobę
powyżej 1 501,00 zł do 2 000,00 zł/na
osobę**
* Dochód zawarty w deklaracji podatkowej PIT za poprzedni rok kalendarzowy podzielony przez liczbę
osób w gospodarstwie domowym i przez 12 miesięcy
Próg dochodowy (wysokość średniego
8 miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
za poprzedni rok kalendarzowy)*

** Niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Zeznanie podatkowe obojga rodziców (dokument wskazujący adres rozliczania się w Gminie
Wasilków):
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,
w którym zostało złożone zeznanie lub,
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub,
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej UPO lub,
d) oświadczenia o prowadzeniu działalności rolniczej lub,
e) ZAP-3 dokument poświadczający zamiar rozliczania się w II Urzędzie Skarbowym
ze wskazaniem adresu z Gminy Wasilków w przypadku osób fizycznych, oświadczenie o zmianie
w CEIDG adresu zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
3. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym.
4. Kopia uprawnienia do korzystanie z samorządowego programu Karta Dużej Rodziny.
5. Kopia dokumentów potwierdzająca samotne wychowanie dziecka (oświadczenie/wyrok sądu/
akt urodzenia, inne dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka).
6. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
7. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodziców/opiekunów prawnych.
8. Oświadczenie rodzica, że rodzeństwo będzie uczęszczało do Niepublicznego Żłobka
„Wesołe Robaczki”.
Oświadczenie:
Świadom/-i odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 223 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks
karny (t.j Dz. U. Z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), oświadczam, iż wszystkie przekazane informacje
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Wasilków, dnia ........................

1. ….............................................................

(data złożenia karty zgłoszenia)

2. ….............................................................
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Wypełnia komisja
Zaświadczam, iż brat/siostra …........................................................... od dnia …............... nr umowy …..........
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza do Niepublicznego Żłobka „Wesołe Robaczki” w Wasilkowie .
Lp.

Kryteria obligatoryjne

Spełnienie kryterium

1

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy dziecka

TAK / NIE

2

rodzice/opiekunowie prawni dziecka rozliczają się z podatku
dochodowego od osób fizycznych w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Białymstoku

TAK / NIE

3

wiek dziecka zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157)

TAK / NIE

*Jeżeli nie spełnia jednego z kryteriów obligatoryjnych, punkty nie są zliczane w kryteriach dodatkowych.

Przyznana ilość punktów (kryteria dodatkowe) : …...............
Wypełnia dyrekcja
decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu
(data / TAK lub NIE)
……………………………………….
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do przyjęcia dziecka do żłobka)

