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NUMER NADANY PRZEZ ŻŁOBEK  

 

   …………………./2022/2023  

 

                                                           

 

WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Dobroszycach  

 

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka lub inne osoby, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

 

I. DANE PODSTAWOWE 

Proszę wypełnić wszystkie punkty drukowanymi literami 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Wiek w miesiącach  

w momencie składania 

wniosku 

 

Pesel  

Adres zamieszkania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu /  

Nr mieszkania 
 

Gmina  

Informacja o 

rodzeństwie dziecka 

Liczba   

Wiek  

2. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  

Pesel  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres zamieszkania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/Nr mieszkania  

Gmina  

Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon  

3. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko  
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Pesel  

Nr telefonu  

E-mail  

Adres zamieszkania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu/Nr mieszkania  

Gmina  

Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon  

 

Informacje o stanie zdrowia 

Dieta (należy wypełnić jeśli u dziecka 

stosowana jest dieta ze wskazań lekarskich) 

Dieta (należy wypełnić jeśli u dziecka 

stosowana jest dieta ze wskazań lekarskich) 

 

Istotne uwagi o dziecku dotyczące jego stanu 

zdrowia mogące mieć szczególne znaczenie 

podczas pobytu dziecka w żłobku: (dziecko 

pozostające pod opieką poradni 

specjalistycznej, wymagające szczególnej 

opieki) 

 

 

II. KRYTERIA  

Przy każdym z punktów proszę zaznaczyć Tak lub NIE 

KRYTERIA PODSTAWOWE 

1. Na dzień 1 stycznia 2023 dziecko ukończy minimum 20-ty 

tydzień oraz nie przekroczy 3 roku życia. 

TAK NIE Data urodzenia 

 

…………………

… 

2.  Miejsce zamieszkania dziecka to obszar Gminy 

Dobroszyce. 

TAK NIE Dokument 

potwierdzający  

3.  Dziecko posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, 

zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych 

lub przeciwwskazania do szczepień zgodnie z tym 

Programem.  

TAK NIE Dokument 

potwierdzający  

 

L.p. KRYTERIA DODATOWE WYMAGANE 

DOKUMENTY 

PUNKTY 

Wypełnia 

Komisja 

1. wielodzietność rodziny kandydata  

Wielodzietność rodziny kandydatka – 

oznacza to rodzinę wychowującą troje i 

więcej dzieci 

TAK NIE oświadczenie rodzica  

2.  niepełnosprawność dziecka TAK NIE orzeczenie o 

niepełnosprawności lub 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

ze względu na 

niepełnosprawność 

  

 

3. niepełnosprawność  rodzica/rodziców TAK NIE orzeczenie o  
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dziecka niepełnosprawności 

4. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka TAK NIE orzeczenie o 

niepełnosprawności 

 

5. samotne wychowywanie dziecka TAK NIE prawomocny wyrok sądu 

orzekającego rozwód lub 

separację, akt zgonu 

rodzica, oraz dodatkowo 

oświadczenie o 

samotnym 

wychowywaniu dziecka 

 

6. objęcie dziecka pieczą zastępczą TAK NIE prawomocny wyrok 

Sądu 

 

7. rodzice/prawni opiekunowie pracują,  

wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, studiują lub uczą się w 

trybie dziennym lub prowadzą działalność 

gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej 

(dotyczy również rodzica / opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego 

dziecko). 

 

TAK NIE 1) zaświadczenie 

pracodawcy o 

zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o 

wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy 

cywilnoprawnej;  

2) zaświadczenie 

szkoły/uczelni 

potwierdzające naukę w 

trybie dziennym;  

3) wydruk ze strony 

internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o 

Działalności 

Gospodarczej albo 

wydruk z Centralnej 

Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego;  

4) zaświadczenie 

potwierdzające 

podleganiu 

ubezpieczeniu w KRUS 

 

8. rodzice/opiekunowie prawni albo 

rodzic/prawny opiekun za rok ubiegły w 

stosunku do którego prowadzona jest 

rekrutacja, dokonali rocznego rozliczenia 

podatkowego w Urzędzie Skarbowym 

właściwym dla gminy Dobroszyce, ze 

wskazaniem adresu zamieszkania na terenie 

gminy Dobroszyce, oraz ponoszą opłaty za 

gospodarowanie odpadami z tytułu 

aktualnego miejsca zamieszkania. 

 

TAK NIE 1) kopia pierwszej strony 

zeznania podatkowego 

opatrzonego prezentatą 

urzędu skarbowego, w 

którym zostało złożone 

zeznanie, lub 

zaświadczenie z urzędu 

skarbowego 

potwierdzające fakt 

złożenia zeznania;  

2) oświadczenie o 

miejscu i ponoszeniu w 

związku z 

zamieszkiwaniem opłat 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

w gminie Dobroszyce  

w ostatnim kwartale roku 

poprzedzającego 

rekrutację. 

 

 

9. rodzice/opiekunowie prawni albo 

rodzic/prawny opiekun w gminie 

Dobroszyce prowadzą/i gospodarstwo rolne 

na terenie gminy Dobroszyce na obszarze 

nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy, 

podlegający ubezpieczeniu KRUS  

 i opodatkowaniu podatkiem rolnym na 

TAK NIE  

1) zaświadczenie o 

opodatkowaniu 

podatkiem rolnym na 

terenie gminy 

Dobroszyce;  

2) oświadczenie o 
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terenie gminy Dobroszyce oraz ponoszą 

opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu 

aktualnego miejsca zamieszkania. 

 

rodzice/opiekunowie prawni albo 

rodzic/prawny opiekun w gminie 

Dobroszyce  prowadzą na terenie gminy 

Dobroszyce działy specjalne produkcji 

rolnej, podlegający ubezpieczeniu w KRUS 

oraz ponoszą opłaty za gospodarowanie 

odpadami  

z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania. 

 

miejscu i ponoszeniu w 

związku z 

zamieszkiwaniem opłat 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

w gminie Dobroszyce  

w ostatnim kwartale roku 

poprzedzającego 

rekrutację. 

 

10. wniosek dotyczy zgłoszenia do Żłobka 

dwojga lub więcej dzieci pochodzących z 

ciąży wielopłodowej. 

 

TAK NIE oświadczenie rodzica  

11. rodzice dziecka znajdują się w trudnej 

sytuacji finansowej i objęci są z tego 

powodu publiczną pomocą społeczną 

 

TAK NIE oświadczenie rodzica  

  

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach dane 

są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………………                                     ………………………………………… 

czytelny podpis matki lub opiekunki prawnej                      czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego 

                                                                                                                                     

 

Lista załączników do wniosku  

proszę wpisać wszystkie załączniki, jakie dołączają Państwo do wniosku 

 

L.p.  Rodzaj załącznika  Forma załącznika
1
 Uwagi  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

                                                      
1 Formy załączników: oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczona kopia,  kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem   przez rodzica/ opiekuna, oświadczenie 

 



5 
 

 

 

 Kandydat przyjęty 

Decyzja komisji rekrutacyjnej 

 

Tak Nie 

Ilość przyznanych punktów  

Podpisy członków Komisji 

Rekrutacyjnej 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 osobowych) – zwanego dalej RODO 

informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Gminny w Dobroszycach,                  

ul. Wiosenna 11, 56-410 Dobroszyce  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej 

placówki będziemy wykorzystywać:  na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie 

oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A, art. 9 ust 2 lit a RODO),  gdy jest to niezbędne w 

celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności 

placówki, w szczególności na podstawie ustawy Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C, art. 9 ust 2 lit h 

RODO), w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. 

gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. e RODO). 

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do 

wykonywania przez naszą placówkę działalności wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa 

ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. 

5. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację świadczenia lub usługi). Dane dzieci będą przechowywane nie dłużej niż do 

ukończenia uczęszczania do placówki 

6. W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy 

dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać:   do 

momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych 

(wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do 
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momentu cofnięcia zgody);  przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i 

ewentualnych roszczeń́ wynikających z zawartej umowy;  przez okres wskazany w 

przepisach prawa;  przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w 

interesie publicznym.  

7. Obraz z monitoringu w otoczeniu żłobka, korytarzach przechowywany jest przez żłobek 

przez okres do 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa albo administrator budynku powziął 

wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. Pani/Pana dane placówka przekazuje podmiotom określonym w przepisach prawa do 

których należą: 

 Minister Edukacji Narodowej - dane przekazywane poprze system informacji 

oświatowej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji 

oświatowej;  

 sądom, policji i innym organom i służbom prawnie uprawnionych do ich 

pozyskiwania i przetwarzania w związku z realizacją swoich zadań ustawowych - 

jeśli o nie wystąpią. 

 podmiotom przetwarzającym Wasze dane w naszym imieniu przez inne podmioty 

w związku z realizacją procesu opieki, w tym: 

 podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub dostarczającym 

nam usługi informatyczne  

 podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie poczty elektronicznej i innych 

usług komunikacji elektronicznej. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników niektóre miejsca są objęte 

monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w Ustawie o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. Administratorem tych danych jest 

żłobek.  

10. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu 

do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, jeśli są 

błędne (niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, 

które nie są niezbędne  z punktu widzenia przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, 

przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

wycofania zgody na przetwarzanie danych, których podstawą przetwarzania była 

wyrażona wcześniej zgoda, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na 

niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Klauzulą Informacyjną 

 
…………………………………………………                        …………………………………………………… 

czytelny podpis matki lub opiekunki prawnej                      czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego 

                                                                                                                                     

 


