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ANKIETA REKRUTACYJNA  

do Żłobka Miejskiego 

w ramach projektu „Gorlicki Świat Malucha” 
 

 

1. Dane teleadresowe Kandydata / Kandydatki ( Rodzica / Opiekuna prawnego): 

Imię i Nazwisko 

.................................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………… 

 

2. Dane dziecka / dzieci do lat 3, które ma/mają zostać objęte opieką żłobkową: 

 

Imię i Nazwisko dziecka: ............................................................................................................... 

Data urodzenia dziecka: ................................................................................................................ 

 
Imię i Nazwisko dziecka: ............................................................................................................... 

Data urodzenia dziecka: ................................................................................................................ 

 

3. Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: 

a) zamieszkuję na terenie Miasta Gorlice  TAK / NIE 
b) pracuję na terenie Miasta Gorlice   TAK / NIE 
c) uczę się na terenie Miasta Gorlice    TAK / NIE 

  

4.  Jaki jest obecne Pani/Pana  status zawodowy (proszę zaznaczyć właściwe): 

a) pracuję zawodowo      

b) przebywam na urlopie macierzyńskim   

c) przebywam na urlopie rodzicielskim   

d) przebywam na urlopie wychowawczym   

e) nie pracuję zawodowo     

 

 

Wpłynęło dnia ……………………… 2021 r. 
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5. Oświadczam, że drugi rodzic / opiekun prawny dziecka / dzieci planowanych do objęcia 

opieką żłobkową  pracuje zawodowo     TAK / NIE 

    

6. Czy wsparcie w postaci zapewnienia opieki w żłobku nad dzieckiem / dziećmi umożliwi 

Panu/i rozpoczęcie pracy zawodowej lub kontynuowanie zatrudnienia? TAK / NIE

  

7.  Czy korzysta Pan/i z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa:   TAK / NIE 

  

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych  
z prawdą lub zatajanie prawdy, oświadczam, że wszystkie dane zawarte  
w niniejszej Ankiecie są prawdziwe i spełniają kryteria uprawniające mnie  
do udziału w projekcie. 

 

 
 
 

…………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie        
pn. „Gorlicki Świat Malucha” i akceptuję jego warunki. 
 
 
 

………...……………….……………………  
data i czytelny podpis  

 

 

 


