
Zarządzenie nr 33/2019 

Burmistrza Wołczyna 

z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia pierwszej rekrutacji do Żłobka Gminnego w Wołczynie         

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2018 r. poz. 994 z późn. zm..) w związku z art. 11, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) oraz

uchwały nr  III/18/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie

utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Gminnego  w Wołczynie oraz nadania mu

statutu, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1.  Ogłaszam pierwszą rekrutację  dzieci  do Żłobka Gminnego w Wołczynie,  z  siedzibą  w

Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 1, zwanego dalej „Żłobkiem”. 

2. Terminem rozpoczęcia naboru wniosków rozpoczyna się w dniu 11 lutego 2019 roku i

kończy się w dniu 11 marca 2019 roku.

§ 2. 

1.  Ustala  się  zasady  pierwszego  postępowania  rekrutacyjnego  do  Żłobka  Gminnego  w

Wołczynie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzania. 

2.  Ustala  się  wzór  karty  zapisu  dziecka  do  Żłobka  Gminnego  w  Wołczynie  stanowiący

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania.

§ 3. 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i

Rekreacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Burmistrz 
                                                                                               mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2019
Burmistrza Wołczyna z dnia 01 lutego 2019 roku

Zasady pierwszego postępowania rekrutacyjnego dzieci 
do Żłobka Gminnego w Wołczynie

§ 1. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka Gminnego w Wołczynie jest udział w postępowaniu
rekrutacyjnym. 

§ 2.
 Rekrutacja odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

§ 3. 
Ogłoszenie  o  rekrutacji  nastąpi  w  formie  pisemnego  ogłoszenia  na  tablicy  informacyjnej
Urzędu Miejskiego w Wołczynie i na stronie internetowej Urzędu.

§ 4.  
Nabór dzieci do Żłobka Gminnego w Wołczynie odbywa się na podstawie złożonej przez
rodziców/opiekunów  prawnych  „Karty  zgłoszenia  dziecka”  wraz  z  dokumentacją
potwierdzającą spełnienie kryteriów określonych w statucie.

§ 5. 
Do rekrutacji  przystępują  dzieci  w wieku od ukończenia pierwszego roku życia  do 3 lat,
mieszkające na terenie gminy Wołczyn:
a) rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych, 
b) liczba  punktów  rekrutacyjnych  jest  sumą  punktów  z  poszczególnych  kryteriów  

zaznaczonych we wniosku, 
c) punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia,
- dostarczono wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz
z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi dane kryteria.

§ 6. 
Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:
1.  Kryteria  obligatoryjne  (dostępu):  -  zamieszkanie  dziecka  wraz  z  rodzicem/prawnym
opiekunem na terenie gminy Wołczyn.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z  zamiarem  stałego  pobytu.  Miejscem  zamieszkania  dziecka  pozostającego  pod  władzą
rodzicielską jest  miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie
przysługuje  władza  rodzicielska  lub  któremu  zostało  powierzone  wykonywanie  władzy
rodzicielskiej.  Jeżeli  władza  rodzicielska  przysługuje na  równi  obojgu rodzicom mającym
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego



dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką
jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25,
26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego). 
2.  Kryteria  dodatkowe -  w przypadku  liczby  kandydatów spełniających  kryteria  dostępu,
przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
Liczba

pkt

1
rodzina  wielodzietna  (troje  i
więcej dzieci)*

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 10

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)

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.)

10

3

dziecko rodziców (opiekunów 
prawnych) pracujących 
zawodowo w pełnym 
wymiarze czasu pracy  lub 
uczących się w systemie 
dziennym

zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów
w pełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywaniu pracy na

podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenia/e ze
szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie

dziennym,  którzy nie przebywają na urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych na dzień

01.04.2019r.,
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

poświadczone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego, aktualny odpis wpisu do CEIDG.

10

4
4) dziecko rodzica (opiekuna 
prawnego) samotne 
wychowującego dziecko**

 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

10

5
dziecko umieszczone w 
rodzinie zastępczej

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, ze zm.)

10

6
rodzeństwo dziecka już 
uczęszczającego do Żłobka 
Gminnego w Wołczynie

Nie dotyczy 10

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
**  Samotne  wychowanie  kandydata  w  rodzinie  oznacza  wychowanie  dziecka  przez  pannę,  
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem.



3. W czasie trwającej rekrutacji w przypadku wątpliwości dopuszcza się możliwość żądania
dodatkowych  dokumentów,  w  tym  oświadczeń  niezbędnych  do  potwierdzenia  danych
zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka do  Żłobka Gminnego w Wołczynie.

§ 7. 
Terminy pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Żłobka Gminnego w Wołczynie:

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

1

Złożenie  wniosku o przyjęcie  do  Żłobka  Gminnego w Wołczynie
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 11 lutego 2019 r. do 11
marca 2019

2

Weryfikacja  wniosków  o  przyjęcie  do  Żłobka  Gminnego  w
Wołczynie  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez
kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12 marca 2019 r. do 22
marca  2019 r.

Informacja o  zakwalifikowanych  dzieciach do Żłobka Gminnego w
Wołczynie  dostępna  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i
Rekreacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie

najpóźniej do 27 marca 2019
r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w Biurze Obsługi Interesanta
(parter) Urzędu Miejskiego w Wołczynie, 46-250 Wołczyn ul. Dworcowa 1. 
Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8. 
Dzieci spoza Gminy Wołczyn będą przyjmowane do Żłobka Gminnego w Wołczynie na dany
rok kalendarzowy tylko  w sytuacji  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców Gminy Wołczyn  i
posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 9. 
Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka Gminnego w Wołczynie będzie większa niż liczba
miejsc  w  Żłobku  Gminnym w Wołczynie  oraz  kryteria  dodatkowe  określone  w  §  6  nie
rozstrzygają  kwestii  przyjęcia  dziecka  do  żłobka,  o  przyjęciu  dziecka  decyduje  kolejność
złożenia karty zapisu dziecka.
§ 9. Dzieci nieprzyjęte do żłobka w związku z brakiem miejsc, umieszczane są zgodnie z
kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka Gminnego w Wołczynie.

                                                                                                          Burmistrz 
                                                                                               mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2019
Burmistrza Wołczyna z dnia 01 lutego 2019 roku

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:

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:

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:



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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