
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WOŁCZYNIE 
na okres od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r.

Formularz przeznaczony jest dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 1-3 lat ubiegających się o przyjęcie
dziecka do żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

Termin składania: od 11 lutego 2019 roku do 11 marca 2019 roku
Miejsce składania: Urząd Miejski w Wołczynie ul. Dworcowa 1, Biuro Obsługi Interesanta

Część A
PODSTAWOWE DANE DZIECKA

Dane osobowe kandydata
Nazwisko i imię:

Data i miejsce urodzenia:

Nr PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania):
Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Część B

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy: Miejscowość:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Telefon:

Adres e-mail:
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Część C

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Planowany czas pobytu dziecka w placówce

od: do:

Specjalne potrzeby (zaznaczyć krzyżykiem) Tak Nie

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie (wymienić)

Część D

KRYTERIA NABORU (zaznaczyć krzyżykiem)

Kryteria Tak Nie

1) rodzina wielodzietna (troje i więcej dzieci)

2) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (warunkiem przyjęcia jest brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w Żłobku oraz posiadanie 
przez Żłobek możliwości zapewnienia mu szczególnej opieki, jakiej wymaga ze 
względu na swój stan zdrowia)
3) dziecko rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo w pełnym 
wymiarze czasu pracy  lub uczących się w systemie dziennym
4) dziecko rodzica (opiekuna prawnego) samotne wychowującego dziecko

5) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

6) rodzeństwo dziecka już uczęszczającego do Żłobka Gminnego w Wołczynie

Miejsce pracy 
matki

Miejsce pracy 
ojca

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów naboru,
o których mowa w Statucie Żłobka Gminnego w Wołczynie, określonych w Części D wniosku:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu** oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*,
4) dokument  poświadczający objęcie  dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z  dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.),
5)  w zakresie  pkt  3  części  D:  zaświadczenia/e  od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie dziennym,
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aktualny
odpis wpisu do CEIDG.

Dokumenty upoważniające do skorzystania z pierwszeństwa przyjęcia do żłobka należy dostarczyć razem z
wnioskiem,  dokumenty  o  których  mowa  w  części  D  powyższej  tabeli  są  składane  w     oryginale,  notarialnie  
poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu dokumentu. 

Część E

ZGODY I UPOWAŻNIENIA

1. Upoważniam do odebrania mojego dziecka ze Żłobka następujące osoby:
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Imię i nazwisko Pokrewieństwo w stosunku
do dziecka

Telefon kontaktowy

2. Wyrażam zgodę na:
(zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE

wykorzystanie fotografii, zdjęć sytuacyjnych i filmów  z udziałem mojego dziecka,  jako
materiałów informujących i promujących  osiągnięcia  dzieci i Żłobek

na uczestnictwo mojego dziecka w  wyjściach, spacerach organizowanych przez Żłobek

na przetwarzanie przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych tj. Burmistrza Wołczyna z siedzibą w Wołczynie, ul. Dworcowa 1,
danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  wniosku,  w  tym  danych  szczególnych
kategorii, które zostały przekazane we wniosku (w załącznikach) o przyjęcie dziecka do
Żłobka Gminnego w Wołczynie. 

POUCZENIE

1) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane
są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor żłobka może zażądać
przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

2) Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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 z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  (Dz.  Urz.  UE Nr  119)  zostałem zapoznany  z  klauzulą
informacyjną. 

3) Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem danych jest  Żłobek Gminny w Wołczynie,  
- niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do żłobka
oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań żłobka
oraz zadań gminy będącej organem prowadzącym,
-  przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  i  ich  poprawiania  za
pośrednictwem żłobka.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

1) Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka Gminnego w Wołczynie
2) Podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian zawartych w informacjach w niniejszym
wniosku
3) Regularnego i terminowego uiszczania opłat za sprawowaną opiekę w żłobku i wyżywienie,
4) Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do
odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
5) Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.
6) Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Data wypełnienia wniosku:

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 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  (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), przyjmuję do wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Wołczynie:
1.  Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Wołczyna  z  siedzibą  w
Wołczynie, ul. Dworcowa 1, e-mail: info@wolczyn.pl.
2. W Urzędzie Miejskim w Wołczynie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ma
Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  Pani/Pan  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony
Danych Osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: rodo@wolczyn.pl 
3.  Przekazane  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a .
4.  Odbiorcą  przekazanych  danych  osobowych  będą  te  podmioty,  którym  mamy  obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
5.  Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji
międzynarodowej.
6.  Przekazane  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  określony  w  przepisach  dot.
obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy
przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Jestem zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

…............................... ….......................     …...................…......................................      
        /miejscowość/             /data/                  /podpis  rodzica/opiekuna prawnego/

* Dane  szczególnych  kategorii to  dane  ujawniające  pochodzenie  rasowe  lub  etniczne,  poglądy
polityczne,  przekonania  religijne  lub  światopoglądowe,  przynależność  do  związków zawodowych,
dane  genetyczne,  dane  biometryczne  wykorzystywane  do  identyfikacji,  dane  dotyczące  zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej 
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