Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 W TORUNIU
W RAMACH PROJEKTU pn. „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski
przy ul. Andersa 21 w Toruniu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2014-2020 EFS
UWAGI:
1. Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z „ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W TORUNIU w ramach PROJEKTU „Opieka dzienna i wczesna edukacja
małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”
2. Prosimy wypełnić Formularz w wersji elektronicznej lub drukowanymi literami oraz wydrukować
i podpisać w sposób czytelny w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Należy uzupełnić wszystkie rubryki; jeśli pytanie nie dotyczy kandydata prosimy wpisać adnotację
„Nie dotyczy”.
4. Nie należy usuwać jakichkolwiek treści niniejszego dokumentu.
5. W przypadku skorygowania jakichkolwiek odpowiedzi, należy przekreślić błędne wskazanie
i postawić parafę.
6. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem „X”.
7. Formularz należy spiąć w sposób trwały.
8. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów rekrutacyjnych; oryginał nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE WYPEŁNIA PRACOWNIK ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W TORUNIU
Data przyjęcia formularza
Godzina przyjęcia formularza
Numer Identyfikacyjny
Kandydata/Kandydatki (NIK)
Podpis osoby przyjmującej
zgłoszenie

Z Projektu mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie otrzymują wsparcia w ramach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.4.1
obejmującego pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad danym
dzieckiem (voucher).
Koszty związane z refundowaniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 nie mogą być przeznaczone
na miejsca opieki nad dzieckiem utworzone i finansowane z EFS w ramach realizacji projektów
z Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, 8.4.2 Rozwój
usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w ramach ZIT.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU
Lp.

DANE PERSONALNE

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Data urodzenia

4.

Płeć

Kobieta

5.

PESEL

6.

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu

Mężczyzna
brak

Adres zamieszkania

7.

a

Miejscowość

b

Ulica, nr domu / lokalu

c

Nr budynku

d

Nr lokalu

e

Kod pocztowy1

f

Województwo

g

Powiat

h

Gmina
Adres korespondencyjny
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
DOTYCZY
NIE DOTYCZY

8.

a

Miejscowość

b

Ulica, nr budynku / lokalu

c

Kod pocztowy

d

Województwo

e

Powiat

f

Gmina

9.

Telefon kontaktowy

10.

Adres e–mail:

1

Jeżeli adres kontaktowy osoby objętej wsparciem nie posiada wyodrębnionego kodu pocztowego należy podać kod poczty, pod którą
podlega dana miejscowość.

11.

Poziom wykształcenia
(proszę zaznaczyć „X” we właściwym
miejscu wybierając jedno ostatnie
ukończone wykształcenie tzn.
najwyższe)

Niższe niż podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Policealne
Wyższe

II. STATUS KANDYDATA ORAZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DO UDZIAŁ W PROJEKCIE:

1.

Spełnianie
warunków
udziału w
projekcie
(proszę
zaznaczyć „X”
we właściwych
miejscach w
ramach
kategorii
głównej)

1.

Jestem osobą fizyczną zamieszkującą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub
pracującą lub uczącą się na obszarze Miasta Torunia

1.

Jestem osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostające poza
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat
3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie
dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2.

Jestem osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3.

3.

Sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3 (jestem rodzicem lub opiekunem
prawnym), co potwierdza załączona kopia aktu urodzenia dziecka.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
☐Jestem osobą z niskimi
kwalifikacjami zawodowymi, bez
kompetencji zawodowych

2.

Spełnianie
kryteriów
preferencyjnych
(proszę
zaznaczyć „X”
we właściwych
miejscach)

weryfikacja kryterium na podstawie
załącznika nr 5 do Zasad rekrutacji

☐Jestem osobą bez doświadczenia
zawodowego

weryfikacja kryterium na podstawie
załącznika nr 5 do Zasad rekrutacji

☐Jestem osobą zarejestrowaną w
Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta
Torunia jako osoba bezrobotna

weryfikacja kryterium na podstawie
decyzji lub zaświadczenia wydanego
przez PUP dla MT

☐Jestem osobą korzystającą z pomocy
społecznej, znajdującą się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej

weryfikacja kryterium na podstawie
decyzji lub zaświadczenia wydanego
przez MOPR w Toruniu

☐Jestem osobą opiekującą się
dzieckiem/dziećmi do lat 3,
pochodzącym/pochodzącymi z rodziny
wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

weryfikacja kryterium na podstawie
kopii aktów urodzenia rodzeństwa lub
karty dużej rodziny

☐Jestem osobą przebywającą na
urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

Weryfikacja kryterium na podstawie
załącznika nr 4 do Zasad rekrutacji

Status
Kandydata na
rynku pracy w
chwili
przystąpienia do
projektu
(proszę
zaznaczyć „X” w
każdym
właściwym
miejscu)
3.

☐Rodzeństwo dziecka, którego dot.
wniosek uczęszcza aktualnie do Żłobka
Miejskiego Nr 4 w Toruniu

weryfikacja kryterium na podstawie
załącznika nr 9 do Zasad rekrutacji

☐Jedno/ oboje rodziców/ opiekunów
prawnych posiada orzeczenie
o niepełnosprawności w st.
przynajmniej umiarkowanym

weryfikacja kryterium na podstawie
kopii orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności

☐Jestem osobą samotnie
wychowującą dziecko

weryfikacja kryterium na podstawie
załącznika nr 10 do Zasad rekrutacji

☐Dziecko/dzieci wymaga/wymagają
diety eliminacyjnej

weryfikacja kryterium na podstawie
zaświadczenia od lekarza

☐Dziecko/dzieci wymaga/wymagają
szczególnej opieki

weryfikacja kryterium na podstawie
zaświadczenia z poradni
specjalistycznej

☐Dziecko/dzieci posiada/posiadają
orzeczenie o niepełnosprawności

weryfikacja kryterium na podstawie
kopii orzeczenia o niepełnosprawności

KRYTERIA DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA:
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w tym:
osoba długotrwale bezrobotna
inne: ……………………………………………………………………………………………..
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędu pracy, w tym:
osoba długotrwale bezrobotna
inne: ……………………………………………………………………………………………..
Osoba bierna zawodowo, w tym:
osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
osoba ucząca się
inne: ………………………………………………………………………
Osoba pracująca, w tym:
osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
osoba pracująca w MMŚP
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba prowadząca działalność na własny rachunek
inne: ……………………………………………………
Wykonywany zawód,
w tym:
nauczyciel kształcenia zawodowego
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego
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: ……………………………………………………………………….
Zatrudniona w (nazwa instytucji): ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………….
nie dotyczy (w przypadku rolnika)

III. SZCZEGÓLNA SYTUACJA
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego
pochodzenia
Odmowa podania informacji
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkania

1.

Status
Kandydata w
chwili
przystąpienia do
projektu

Osoba z niepełnosprawnościami
Jeśli dotyczy - czy zgłasza Pan / Pani specjalne potrzeby / ułatwienia w trakcie
uczestnictwa w projekcie?
………………………………………………………………………………………………………………
Odmowa podania informacji
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej),
m.in.:
osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak
ukończenia poziomu ISCED 1 - podstawowego) będąca poza wiekiem typowym dla
ukończenia poziomu ISCED 1,
byli więźniowie
narkomani
osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań
osoby z obszarów wiejskich.
inne: ………………………………………………………………………………………………….
Odmowa podania informacji

DANE PERSONALNE DZIECKA

Lp.
1.

Nazwisko i imię

2.

Data urodzenia

3.

PESEL

Adres zamieszkania
4.

a

Kod pocztowy / Miejscowość

b

Ulica, nr domu / lokalu

Data rozpoczęcia opieki nad dzieckiem

5.

__-__-____

do ł

Pouczony/a o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.

*

…..……………………………………

………………………………….……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

