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Załącznik nr 1 wniosek zgłoszeniowy do projektu 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

 PIERWSZE KROKI II– Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 

lat 3 – w wejściu/powrocie na rynek pracy lub w utrzymaniu pracy. 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA WNIOSKU! 

 

Część A. Dane uczestnika projektu – rodzica1/opiekuna prawnego dziecka. 

A.1 Dane podstawowe 
Imię: 

Nazwisko: 

Płeć:     PESEL: 

Kobieta   Mężczyzna 

A.2 Dane kontaktowe 

Adres zamieszkania3 Ulica: Nr domu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Gmina: 

Email: Telefon:  

 

A.3 Wykształcenie Niższe niż podstawowe  

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Ponadgimnazjalne  

Policealne  

Wyższe  

A.4 Status4 na rynku pracy 
Bezrobotni5 Zarejestrowani  

Niezarejestrowani  

Długotrwale bezrobotni  

Osoby bierne zawodowo6 Uczące się  

Nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu  



 
 

 Zielona Wyspa IV tel. 505 160 113 
 ul. Wielicka 57/LU5 www.zielonawyspa.edu.pl 
 30-552 Kraków wielicka@zielonawyspa.edu.pl 

Inne  

Osoby pracujące7 Osoba pracująca w administracji rządowej  

Osoba pracująca w administracji 

samorządowej 

 

Osoba pracująca w MMŚP  

Osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek 

 

Inna  

Dostarczone dokumenty 

Bezrobotni zarejestrowani Zaświadczenie z PUP lub GUP  

Osoby bierne zawodowo zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu 
na urlopie wychowawczym 

 

zaświadczenie z uczelni o statusie studenta  

zaświadczenie z ośrodka szkoleniowego o 
uczestnictwie w szkoleniu 

 

aktualny wypis z CEIDG lub z KRS  

Osoby pracujące zaświadczenie  od pracodawcy  o zatrudnie-
niu  

 

zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu 
na urlopie macierzyńskim 

 

zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu 
na urlopie rodzicielskim 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Wykonywany zawód: 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 
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pracownik instytucji systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej 

 

pracownik ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej 

 

pracownik poradni psychologiczno-peda-

gogicznej 

 

instruktor praktycznej nauki zawodu  

inny (jaki?)  

 

 

A6. Sytuacja uczestnika 

Opis sytuacji TAK NIE ODMAWIAM 

ODPOWIEDZI 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia 

   

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 

   

Osoba z niepełnosprawnościami    

Osoba w innej niekorzystnej 

sytuacji społecznej 
   

Zgłoszenie jednocześnie do tej 

samej placówki dwoje lub więcej 

dzieci (rodzeństwo) 

   

Osoba posiadająca dziecko lub 

jego rodzeństwo z 

niepełnosprawnością 
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Część B. Oświadczenia uczestnika projektu 

Treść oświadczenia TAK NIE 
 
Oświadczam, że w chwili obecnej zamieszkuję w województwie małopolskim3. 

  

 
Oświadczam, że w chwili obecnej sprawuję opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat. 

  

Oświadczam, że jestem osobą pracującą7 dla której wsparcie w postaci zapewnienia opieki 
nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. 

  

 
Oświadczam, że wyrażam chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z 
opieką nad dzieckiem w wieku do 3 lat. 

  

 
Oświadczam, że dziecko objęte jest pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, z 2012 
r. Poz. 1519 oraz z 2013 r. Poz. 154 i 866) (art. 20 ust.2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty). 

  

 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko8 oraz że nie wychowuję żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. 

  

 
Oświadczam, że moja rodzina spełnia kryterium wielodzietności9, co oznacza rodzinę 
wychowującą troje i więcej dzieci. 

  

 

Część C. Uczestnictwo w projekcie 

Niniejszym deklaruję, iż moje dziecko rozpocznie uczęszczanie do 
Niepublicznego Żłobka Zielona Wyspa III w dniu: 

Data rozpoczęcia: 

 

Część D. Definicje 

1 Przez  rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2 Art.233 §1 KK 

Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

 3 Miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25-28: 

„Art.25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Art. 26. §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest 

miejsce zamieszkania rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub które 

mu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
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§2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka u tego z rodziców, u którego  dziecko stale 

przebywa. 

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania 

opiekuna. 

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.” 

4 Status na rynku pracy jest określany w  dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

5 Bezrobotni – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 

zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 

 6 Bierne zawodowo - osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego), studenci studiów stacjonarnych, nawet 

jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z definicją. 

7 Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne; osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek ; „zatrudnienie subsydiowane” ; studenci studiów stacjonarnych, którzy są 

zatrudnieni (również na część etatu);   osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 

wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu. 

Definicja opracowana na podstawie Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności 

(BAEL). 

8 Przez samotnie wychowanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze 

udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. 
 
9 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. O 
ochronie danych osobowych  /tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922/. 
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Część E. Wypełnia Niepubliczny Żłobek Zielona Wyspa IV 

E1. Potwierdzenie spełnienia kryteriów 
obligatoryjnych 

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych  
  TAK/NIE 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o jego statusie na rynku pracy  
  TAK/NIE 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania  
  TAK/NIE 

Oświadczenie o chęci powrotu/wejścia na rynek pracy 
 

 
  TAK/NIE 

Oświadczenie  osoby pracującej          
   TAK/NIE 

E2. Złożone oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych 
    

Liczba 
punktów 

Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie  TAK 
         

        NIE  
100 

Oświadczenie o pieczy zastępczej 
 

 TAK   NIE  
100 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w 
rodzinie 

 TAK   NIE  
100 

Orzeczenie o niepełnosprawności jednego z 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka  

 TAK   NIE  
100 

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  TAK NIE  
100 

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka TAK NIE  
100 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje 
lub więcej dzieci (rodzeństwo) 

 TAK   NIE  
50 

Razem liczba punktów  

 

E3. Dane końcowe 
Data wpływu wniosku 
 

 

Numer identyfikacyjny wniosku 
 

 

Podpis osoby przyjmującej 
 

 

 

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 KK2 za składanie 
fałszywych zeznań 
 

 

…………………………………………………   ……………………………………………………………….. 
 (miejscowość i data)      (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 


