Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
do Żłobka Gminnego
w Nowych Skalmierzycach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO
prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie 12-30.04.2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie
Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach

Data złożenia wniosku:

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
dziecka

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA/ OPIEKUNKA
PRAWNA

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

PESEL*
Imię
Nazwisko

Adres zamieszkania

Miejsce pracy lub
miejsce pobierania
nauki
DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRWNYCH
MATKA/ OPIEKUNKA
PRAWNA
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

* w przypadku, gdy nie nadano numeru pesel, proszę wpisać datę urodzenia,

OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA

INFORMACJE O RODZEŃSTWIE DZIECKA (imię i nazwisko oraz rok urodzenia)

KRYTERIA PRZYJĘĆ (przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)
Kryteria wynikające ze Statutu Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach

1.

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się

2.

(wymagane oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)
Dziecko rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko

3.

(wymagane oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka)
Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli tak, to jakie?)

4.

…………………………………………………………………………………………………………
Dziecko rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

5.

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji
(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej)

6.

(wymagane oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej)

Uwagi.
W przypadku gdy liczba dzieci spełniających te same kryteria będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc,
o przyjęciu dziecka zadecyduje kolejność złożenia wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przyjmuje się, że dziecko nie
spełnia danego kryterium.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletnie wypełnione.
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………….
podpis matki lub opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca lub opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. – RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach.
2. Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest osoba, o której informacje podane są na stronie
Internetowej Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz w celu zapewnienia
dziecku prawidłowej opieki
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(m.in. podania do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata do żłobka)
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016 poz. 157 ze zm.)
Uchwała nr nr XLVI.371.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania
statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach
5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący w zakresie zapewnienia
miejsca i warunków realizacji opieki nad dziećmi do lat 3 (Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą Urzędu w
Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce) oraz organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
- w przypadku kandydatów, którzy zostali przyjęci do żłobka: przez okres uczęszczania do placówki;
- w przypadku kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żłobka: przez okres roku od zakończenia procesu
rekrutacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
10. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………….
podpis matki lub opiekunki prawnej

……………………………………………..
podpis ojca lub opiekuna prawnego

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
Dyrektor Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach potwierdza, że przyjął wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

Nowe Skalmierzyce, dn. …………………..

…………………………………
pieczątka i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

