WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Żłobka Publicznego
w Zawadzkiem
Termin przyjęcia dziecka do żłobka: ……………………………………………………………………………

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL:
-seria i numer paszportu potwierdzającego tożsamość dziecka:
………………………………………………………………
-lub nazwa, seria numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*

Nr domu/ nr
mieszkania*

Kod pocztowy*

POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU
Żłobek jest czynny od 6.00 do 16.00 – podajemy pełne godziny np. 6.00 – 14.00; 7.30 – 14.30 itp.
posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek
Godziny pobytu dziecka w żłobku
Pobyt dziecka powyżej 10-ciu godzin dziennie w żłobku, powoduje naliczanie dodatkowej opłaty za każdą
rozpoczętą godzinę, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Wydłużony wymiar opieki może nastąpić
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*
Numer Pesel *
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*
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Nr domu/ nr mieszkania*

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ

Telefon dom./komórka*
Adres e-mail
Miejsce pracy/nauki*

DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię*

Drugie imię*

Nazwisko*
Numer Pesel*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Poczta*

Nr domu/ nr mieszkania*

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Telefon dom./komórka*
Adres e-mail
Miejsce pracy/nauki*
INFORMACJE O RODZEŃSTWIE DZIECKA
Liczba*
Wiek
DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA*

2

*oznaczone pola są wymagane

WARUNKI PRZYJĘĆ
Wynikające ze Statutu Żłobka Publicznego w Zawadzkiem

(przy spełnionych warunkach proszę postawić znak „x”)
Lp.

KRYTERIUM

TAK

1.

Miejsce zamieszkania na terenie gminy Zawadzkie

NIE

Rodzic samotnie wychowujący dziecko
( w rozumieniu art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3)

2.

Załączniki:
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i o niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

Dziecko rodzica wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji
3.

4.

Załączniki:
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do
egzystencji

Dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności
Załączniki:
- orzeczenie o niepełnosprawności

5.

Dziecko z rodziny wielodzietnej, którego oboje rodzice pracują
(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
Załącznik:
- oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny dziecka

6.

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub prowadzących
działalność gospodarczą lub rolniczą
Załącznik:
- oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu
Dziecko obojga rodziców uczących się w systemie dziennym

7.

Załącznik:
- oświadczenie wnioskodawcy o uczeniu się w systemie dziennym

ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego,
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być
składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Wzory
oświadczeń - w załączeniu do „WNIOSKU”
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Uwaga!
W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających warunki będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc, o
przyjęciu dziecka zadecyduje komisyjne przeprowadzone losowanie. O terminie przeprowadzenia
losowania zostaną powiadomieni zainteresowani rodzice.
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego warunku.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:





Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka jest Żłobek Publiczny
w Zawadzkiem z siedzibą przy ulicy Powstańców Śląskich 1, 47-120 Zawadzkie
Inspektorem ochrony danych w Żłobku Publicznym w Zawadzkiem jest Pan Adam Korzuch
42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 84A, e-mail korzuch@infoic.pl
Dane osobowe dziecka i moje będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do żłobka, a
następnie włączone do akt osobowych dziecka i przetwarzane w zakresie działalności żłobka
Dane będą udostępnione jedynie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów
prawa,



Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,



Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,



Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Żłobek Publiczny w
Zawadzkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa.



Zobowiązuję się w wyznaczonym przez dyrektora terminie pisemnie potwierdzić wolę
zapisu dziecka do żłobka, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci podpisania
umowy z dyrektorem,
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka.



Czytelne podpisy:
matki /opiekunki prawnej: …………………………..
ojca / opiekuna prawnego:
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…………………………..

data: ………………..

Specyfikacja załączników do wniosku:
Kolejny nr
załącznika

Rodzaj załącznika

Forma załącznika

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Do wniosku dołączono łącznie ......... załączników

1

Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia, kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica, oświadczenie
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Uwagi

OŚWIADCZENIE
( rodzica/opiekuna prawnego, każdy składa odrębne oświadczenie)
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………..
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Zamieszkały/a …………………………………………………………….
( miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna)
Legitymujący/a się dowodem osobistym seria………nr…………………..
Oświadczam, że:
1. Jestem zatrudniony/a w ………………………………………………

……………………………………………………………………………
(nazwa i adres zakładu pracy)
2. Prowadzę działalność gospodarczą ……………………………………

……………………………………………………………………………..
(nazwa prowadzonej działalności gospodarczej)
3. Jestem osobą studiującą w trybie dziennym …………………………..

……………………………………………………………………………..
(nazwa uczelni, rok studiów, semestr studiów)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………
własnoręczny podpis rodzica/opiekuna
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……………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………….
……………………………………….
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka
kandydujące do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem jest członkiem rodziny wielodzietnej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………
własnoręczny podpis rodzica/opiekuna
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……………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………….
……………………………………….
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………
imię i nazwisko dziecka
( w rozumieniu art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3)
kandydujące do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem oraz nie wychowuję żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………
własnoręczny podpis rodzica/opiekuna
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