
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Gminnego Żłobka w Zdziechowie 

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r., 
poz.326 z poźn. zm.) w zw. z §7 Statutu Gminnego Żłobka w Zdziechowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXIV/167/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2020 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.   Zarządza się rekrutację do Gminnego Żłobka w Zdziechowie w terminie od 8 czerwca 2020. 
Rekrutacja ma charakter ciągły. 

2. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.”Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 
Gniezno wspiera rodziców” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

  
 

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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Gniezno 08.06 2020 r. 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” 

RPWP.06.04.01-30-0077/19 

 

§ 1 

Użyte pojęcia 

Użyte dalej w Regulaminie określenia, skróty oznaczają: 

a) Projekt – oznacza projekt pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”, 

projekt o numerze RPWP.06.04.01-30-0077/19. 

b) Żłobek – Gminny Żłobek w Zdziechowie , Zdziechowa nr 136 , 62-200 Gniezno; 

c) Kandydat – matka/opiekunka lub ojciec/opiekun dziecka, ubiegająca/y się o zakwalifikowanie  

do udziału w Projekcie, na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

d) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie. Zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym dokumencie to kobieta lub mężczyzna będąca/y rodzicem/opiekunem 

dziecka, któremu zostanie zapewniona opieka w nowo powstałym Żłobku. 

e) Dziecko uczestnika Projektu – dziecko od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat, któremu zostanie 

zapewniona opieka w nowo powstałym Żłobku. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Pierwszy publiczny żłobek 

w Gminie Gniezno wspiera rodziców”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 

1. Przedmiotem Projektu jest udzielenie wsparcia mieszkańcom Gminy Gniezno (doświadczającym 

trudności na rynku pracy) poprzez utworzenie od 1 września 2020 r. 30 miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku żłobkowym. Wsparcie zostanie udzielone poprzez realizację świadczenia opieki żłobkowej. 

2. Opieka nad dzieckiem w ramach Projektu może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,  

w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub - w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie 

dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. 

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie e-mail: 

zlobek@urzadgminy.gniezno.pl tel. (061) 424-57-53 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2020

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 8 czerwca 2020 r.
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§ 3 

Uczestnicy Projektu 

 

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka, o którym mowa w § 1 bezpośrednio wiąże się z rekrutacją do Projektu 

rodziców/opiekunów prawnych – kobiet, mężczyzn doświadczających trudności na rynku pracy  

w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 

1) osób bezrobotnych pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących 

zatrudnienia; 

2) osób biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły robocze (tzn. nie pracują  

i nie są bezrobotne), w tym: studentów studiów stacjonarnych, osób będących na urlopie 

wychowawczym, rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem  

w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego; 

3) osób pracujących, niezależnie od rodzaju umowy. 

2. W ramach Projektu zakłada się przyjęcie 30 rodziców/opiekunów prawnych – 28 kobiet 

i 2 mężczyzn (możliwość objęcia opieką 2 dzieci jednej osoby) z jednoczesnym zapewnieniem dla ich 

dzieci opieki w nowo powstałym Żłobku. 

3. Zakłada się udzielenie wsparcia osobom należącym do następujących kategorii statusu uczestnictwa: 

5 kobietom bezrobotnym, 10 kobietom o statusie osoby biernej zawodowo oraz 13 kobietom 

pracującym i 2 mężczyznom pracującym.  

4. Rodzice/ opiekunowie prawni, aby wziąć udział w Projekcie, są zobowiązani spełnić następujące 

warunki: 

1) Zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka dla osób z Gminy Gniezno.  Jednocześnie sprawowanie opieki 

nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Dokumentem potwierdzającym sprawowanie 

opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, który należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych jest 

oświadczenie rodzica, w którym potwierdza dane swojego dziecka. 

2) posiadanie potwierdzonego statusu na rynku pracy, jako osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub 

pracującej. Dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy, który należy dołączyć do dokumentów 

rekrutacyjnych są: 

a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. 

b) Zaświadczenie od pracodawcy dotyczące przebywania na urlopie wychowawczym, 

c) Kopia legitymacji studenckiej, 

d) Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 

e) Inny dokument wyżej niewskazany, wynikający ze specyfiki funkcjonowania na rynku pracy. 

f) Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu /lub deklaracja o powrocie do pracy. 

g) Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu. 

h) Oświadczenie dotyczące danych dziecka 
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§ 4 

Sposób realizacji form wsparcia – założenia projektowe 

1. Głównym celem projektu jest umożliwienie osobom, sprawującym opiekę nad dzieckiem/dziećmi 

w wieku do lat 3, podjęcia pracy, poszukiwania pracy lub stworzenie warunków do powrotu do niej bądź 

kontynuowania. 

2. Opieka żłobkowa będzie świadczona w nowo powstałym budynku mieszczący się w Zdziechowie  

nr 136 w Gminie Gniezno , nowo powołanej placówce o nazwie „Gminny Żłobek w Zdziechowie,  

w której zostanie utworzony jeden oddział żłobkowy. 

3 Opieka nad dziećmi będzie prowadzona w dni powszednie od godz. 5.30 do godz. 16.30 

5 Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, zbliżoną do warunków domowych, opiekę pielęgnacyjną oraz 

będą z nimi prowadzone różnego rodzaju zajęcia zabawowe z elementami edukacyjnymi, 

przyczyniające się do ich rozwoju. 

6 Dzieciom uczestniczącym w Projekcie zostanie zapewnione wyżywienie – I, II śniadanie, obiad oraz 

podwieczorek. 

7. Rzeczy nieobjęte Projektem i w/w zapisami w Regulaminie są organizowane według normalnych poza-

projektowych zasad funkcjonowania Żłobka. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji i kryteria wyborów 

1. Rekrutacja do Projektu polega na złożeniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno 

Al. Reymonta 6-11 w Gnieźnie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z pozostałymi dokumentami 

rekrutacyjnymi, określonymi w przedmiotowym Regulaminie oraz Karcie zgłoszeniowej. 

2. Nabór kandydatów 

Do żłobka przyjętych zostanie 30 dzieci, ponadto utworzona zostanie lista rezerwowa.  

Termin naboru wniosków: 

a) Pierwszy termin 8.06.2020- 24.06.2020 

Ogłoszenie wyników 30.06.2020 – informacja telefoniczna na podany w karcie zgłoszeniowej telefon 

W przypadku wolnych miejsc wyznacza się kolejny termin naboru: 

b) Drugi termin naboru 01-15 lipca 2020 

Ogłoszenie wyników: 20.07.2020 – informacja telefoniczna na podany w karcie zgłoszeniowej  

telefon 

Jeśli po drugim terminie naboru Gminny żłobek w Zdziechowie nadal dysponować będzie wolnymi miejscami 

w osobnym komunikacie wyznaczone zostaną kolejne nabory. Rekrutacja będzie miała  

charakter ciągły. W razie braku odpowiedniej liczby kandydatów, zostaną wzmożone działania promocyjno-

rekrutacyjne projektu  

c) Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Dokumenty rekrutacyjne - Nabór dzieci  

do Gminnego żłobka w Zdziechowie”: 

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, Gniezno 

lub 
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- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, Gniezno (decyduje data wpływu  

do urzędu) 

d) Informacji ws. rekrutacji udzielana będzie droga mailową: adres mailowy żłobka 

zlobek@urzadgminy.gniezno.pl oraz telefonicznie: (61) 424 – 57-53 

3. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową. Członkowie komisji 

rekrutacyjnej sprawdzą kompletność oraz przeprowadzą analizę złożonych dokumentów.  

W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach, zwrócą się telefonicznie 

do rodziców/opiekunów z prośbą o uzupełnienie. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Do dokumentów 

rekrutacyjnych  dostęp,  wgląd  będą miały  tylko  osoby  uprawnione  do  czynności  związanych 

z realizacją Projektu. W związku z powyższym dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne” - Nabór dzieci do Gminnego żłobka  

w Zdziechowie”:. 

5. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu innych formularzy niż opracowane przez Żłobek 

nie będą uwzględniane. 

6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru uczestników Projektu zgodnie z założeniami ustalonymi we 

wniosku o dofinansowanie, oraz w oparciu o statut żłobka i niniejszy regulamin. 

7. Do Projektu będą rekrutowane osoby, które zdobędą największą liczbę punktów według następującego 

systemu wagowego: 

· rodzic/opiekun dziecka, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności – 2 pkt. 

· posiadanie dziecka/ci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 2 pkt. 

· liczba dzieci w wieku 1-6 w rodzinie (2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt.). 

· posiadanie dziecka/ci z objętego/ych pieczą zastępczą - 1 pkt., 

· mieszkańców Gminy Gniezno lub/ i odprowadzanie przez rodzica/opiekuna dziecka podatku 

dochodowego w Gminie Gniezno  (po 5 pkt. dla każdego rodzica/ opiekuna osobno);  

· rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko/i – 1 pkt. 

· kształcenie się na studiach dziennych (po 1 pkt. dla każdego rodzica/ opiekuna osobno) 

· osoba samotnie wychowująca dziecko – 1 pkt 

· kobiety z uwagi na zapisy projektowe i podział grupy docelowej oraz zdiagnozowane problemy – 

1 pkt 

W przypadku równej liczby punktów wybór Uczestników będzie dokonywany w oparciu założenia 

określone w § 3 ust.3. (w pierwszej kolejności kobiety). 

8. Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie lub jego dziecko nie przejdzie 

okresu adaptacyjnego umieszczony zostanie na liście rezerwowej. 

9. W miejsce rezygnacji, do udziału w Projekcie będą kwalifikowane kolejne osoby według 

kolejności umieszczonej na liście rankingowej - jeśli wyrażą ponownie wolę wzięcia udziału w Projekcie. 
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§ 6 

Prawa i obowiązki 

1. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany będzie do podpisania umowy 

dotyczącej uczestnictwa w Projekcie oraz wypełnienia i dostarczenia innych dokumentów wskazanych 

przez Żłobek. 

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do informowania o wszelkich zmianach swoich danych 

kontaktowych celem umożliwienia Żłobkowi wywiązania się z obowiązków dotyczących 

sprawozdawczości Projektu. 

3. W szczególnych sytuacjach, uniemożliwiających uczestnictwo w Projekcie (np. choroba uczestnika 

Projektu, choroba dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczestnik Projektu ma 

prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po poinformowaniu Dyrektora Żłobka pisemnie miesiąc 

przed rezygnacją, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane będą przez Żłobek. 

2. W uzasadnionych przypadkach Żłobek zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia niniejszego 

Regulaminu, co zostanie ogłoszone. 

 

 

Wójt Gminy Gniezno 

 

 

 

 

 

Załącznik – Karta zgłoszeniowa dla Projektu wraz z oświadczeniami 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Nazwa Wnioskodawcy 

Gmina Gniezno / „Gminny Żłobek w Zdziechowie” 

Tytuł projektu i numer: 

 

„Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”, 

RPWP 06.04.01-30-0077/19 
Dane kandydata - matki/opiekunki lub ojca/opiekuna dziecka 

Imię  

Nazwisko  

PESEL 
           

 Zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL 

Wykształcenie ( należy zaznaczyć X 

właściwy poziom ISCED) 

ISCED 5-8 wyższe  

ISCED 4 policealne  

ISCED 3 ponadgimnazjalne (liceum, technikum, 
szkoła zawodowa) 

 

ISCED 2 gimnazjalne  

ISCED 1 podstawowe  

ISCED 0 brak  

Dane kontaktowe kandydata – matki/opiekunki lub ojca/opiekuna dziecka 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  
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Status Kandydata – matki/opiekunki lub ojca/opiekuna dziecka 
Właściwą odpowiedz proszę zaznaczyć X !! 

Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy 
Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z 
urzędu pracy 

TAK  NIE 
 

Bezrobotny nie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji 
urzędów pracy. 

TAK  NIE 

 

W tym długotrwale bezrobotny 
- Dorośli ( 25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy (> 12 miesięcy). Status na rynku pracy jest 
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie 

TAK  NIE 

 

Bierny zawodowo 
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne 
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 
status bezrobotnego ma pierwszeństwo) 

TAK  NIE 

 

W tym osoba ucząca się TAK  NIE 
 

W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu TAK  NIE 
 

Osoba pracująca (niezależnie od rodzaju umowy) TAK  NIE 
 

Osoba pracująca w administracji rządowej  

Osoba pracująca w administracji samorządowej  

Inne  

Osoba pracująca w MMŚP  

Osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Zatrudniony w: Należy podać nazwę 
przedsiębiorstwa / instytucji, w której 
uczestnik jest zatrudniony 

 

Wykonywany zawód: 

Nauczyciel kształcenia zawodowego  
Nauczyciel kształcenia ogólnego  
Nauczyciel wychowania przedszkolnego  
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Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  
Pracownik instytucji rynku pracy  
Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  
Rolnik  
Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  
Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  
Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  
Pracownik poradni psychologiczno–pedagogicznej  
Instruktor praktycznej nauki zawodu  
Inny  

 
Informacje na potrzeby rekrutacji oraz informacje o dokumentach, jakie należy dołączyć 

do karty zgłoszeniowej 
W pkt. Od 1 do 10, właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”, natomiast w pkt. 11 wpisać liczbę !! 

1. Czy kandydat posiada orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności? (Osoba zaznaczająca 
„TAK” dostarcza orzeczenie o 
niepełnosprawności) 

TAK  NIE   

2. Czy drugi rodzic/opiekun dziecka posiada 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
orzeczenie o niepełnosprawności drugiego 
rodzica/opiekuna dziecka) 

TAK  NIE  Nie dotyczy*  

3. Czy kandydat posiada dziecko/ci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności? (Osoba 
zaznaczająca „TAK” dostarcza orzeczenie/a o 
niepełnosprawności potwierdzające posiadanie 
dziecka/ci z orzeczeniem o niepełnosprawności) 

TAK  NIE   

 
4. Czy miesięczny dochód na jedną osobę w 

mojej rodzinie w 2019r. był równy lub niższy 
kwocie 2.250,00 zł brutto 
 

TAK  NIE   

5. Czy kandydat posiada dziecko/dzieci 
objętego/e pieczą zastępczą? (Osoba 
zaznaczająca „TAK” dostarcza stosowny 
dokument potwierdzający posiadanie dziecka/ci 
objętego/tych pieczą zastępczą) 

TAK  NIE   

6. Czy kandydat odprowadza podatek 
dochodowy w Gminie Gniezno? 

TAK  NIE  Nie dotyczy*  

7. Czy drugi rodzic/opiekun dziecka 
odprowadza podatek dochodowy w Gminie 
Gniezno? 

TAK  NIE   

8. Czy kandydat samotnie wychowuje 
dziecko/ci? 

TAK  NIE   
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9. Czy kandydat kształci się na studiach 
dziennych? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
kserokopie legitymacji studenckiej lub inny 
dokument potwierdzający, że kandydat kształci 
się na studiach dziennych) 

TAK  NIE   

10.  Czy drugi  rodzic/opiekun dziecka 
kształci się na studiach dziennych? 
(Osoba zaznaczająca „TAK” dostarcza 
kserokopie legitymacji studenckiej lub inny 
dokument potwierdzający, że drugi 
rodzic/opiekun dziecka kształci się na studiach 
dziennych) 

TAK  NIE  Nie dotyczy* 

 

11 Liczba dzieci w wieku 1-6 w rodzinie?  

*Nie dotyczy – zaznaczyć w przypadku wychowywania dziecka/ci samotnie. 

 
 
12. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

 
Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obecnego pochodzenia 

Tak □      Nie □    Odmowa udzielenia informacji □ 

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 

Tak □      Nie □    Odmowa udzielenia informacji □ 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej). 

Tak □      Nie □    Odmowa udzielenia informacji □ 

 
DANE DZIECKA 

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia dziecka (dzień, 
miesiąc, rok, PESEL)  

 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe, informacje są prawdziwe i aktualne. 

 

 
 
 
 
___________________ _____________________________________ 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATA 
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         Gniezno, ……………… 

 

   

OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU/ LUB DEKLARACJA O POWROCIE 
DO PRACY 

 

 

 

W związku z uczestnictwem w projekcie pn.:  „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców”, realizowanym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oświadczam, że  po zakończonym urlopie 

macierzyńskim/tacierzyńskim powróciłam/powróciłem na rynek pracy/ zamierzam 

kontynuować zatrudnienie w (nazwa i adres zakładu pracy):  

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 
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         Gniezno, ……………… 

 

   

OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU 

 

 

 

W związku z uczestnictwem w projekcie pn.: ” „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców”, realizowanym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oświadczam, że  po zakończonym urlopie 

macierzyńskim/tacierzyńskim powróciłam/powróciłem na rynek pracy. 

Nazwa i adres zakładu pracy: 

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

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 

* niepotrzebne skreślić 
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         Gniezno, ……………… 

 

   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH DZIECKA 

 

 

 

W związku z uczestnictwem w projekcie pn.: „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców”, realizowanym z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświadczam, że  

dane mojego dziecka są następujące:  

Imię 
 

Nazwisko 
 

Data urodzenia dziecka (dzień miesiąc, 
rok) 

 

PESEL 
 

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i aktualne 

 

 

 

 

…………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 
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