
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr  1/3/2022

Dyrektora Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

z dnia 28 marca 2022 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do Samorządowego  Żłobka „Bajka” w Skale

Wypełnia osoba przyjmująca wniosek
Data wpływu :………………………………….

Podpis 

……………………………..

Proszę o przyjęcie dziecka  do Samorządowego  Żłobka „Bajka” w Skale

I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

IMIONA:______________________________________________________________________________________________________

NAZWISKO:__________________________________________________________________________________________________

PESEL

   ______________________________________        _____________________________________________
         DATA URODZENIA DZIECKA                                                                            MIEJSCE URODZENIA DZIECKA

II. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ULICA:_____________________________________________ NR DOMU:_______________NR LOKALU:____________

KOD POCZTOWY:__________________________________ MIEJSCOWOŚĆ:___________________________________

III. DEKLAROWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

od_____________________________do____________________________

IV. DANE MATKI/OPIEKUNA DANE OJCA/OPIEKUNA

IMIĘ:_______________________________________________

NAZWISKO:________________________________________

IMIĘ:_______________________________________________

NAZWISKO:________________________________________



NR PESEL:__________________________________________

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

ULICA:_____________________________________________

NR DOMU:_______________NR LOKALU:____________

KOD POCZTOWY:__________________________________

MIEJSCOWOŚĆ:___________________________________

ADRES E-MAIL: __________________________

TELEFON:_______________________________

NR PESEL:__________________________________________

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA

ULICA:_______________________________________________

NR DOMU:________________NR LOKALU:_____________

KOD POCZTOWY:___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ:______________________________________

ADRES E-MAIL: _____________________________

TELEFON:_____________________________________________

NAZWA, ADRES I NR TEL. ZAKŁADU PRACY NAZWA, ADRES I NR TEL. ZAKŁADU PRACY

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (właściwe zaznaczyć X) TAK NIE

1. Czy rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani na terenie Gminy Ska-
ła na pobyt stały?

2. Czy rodzice/opiekunowie prawni w rozliczeniach podatku dochodowym 
od osób fizycznych wskazali miejsca zamieszkania na terenie Gminy Ska-
ła za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja?

3. Czy rodzice/opiekunowie prawni  dziecka mają na utrzymaniu troje lub 
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku  życia, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje?    

4. Czy dziecko posiada z orzeczenie  o niepełnosprawności ?

5. Czy obydwoje rodzice /opiekunowie  prawni  pracują  zawodowo,  lub 
prowadzą  gospodarstwo rolne,  lub prowadzą  pozarolniczą działalność 
gospodarczą,  lub  uczą się,  lub studiują na  studiach dziennych ?

6. Czy wobec  obojga   rodziców /opiekunów   prawnych  dziecka,   orzeczo-
no znaczny lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności?

7. Czy wobec jednego z rodziców/opiekunów prawych dziecka, orzeczono 
znaczny lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności?



8. Czy  wobec rodzeństwa dziecka  orzeczono znaczny lub  umiarkowany 
stopień niepełnosprawności?

9. Czy dziecko jest objęte pieczą zastępczą?

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
w/w wymienionym zakresie na potrzeby rekrutacji do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale.

VII. 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 kwiet-
nia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119) zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną.

VIII. Oświadczam, zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale. 

IX. Oświadczam, że nie stwierdza się żadnych przeciwwskazań do pobytu mojego dziecka w żłobku. 

X. Oświadczam, że nie mam zaległości w opłatach na rzecz Gminy Skała. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. Równocześnie 
oświadczam, ze jestem świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z art. 233 kodeksu 
karnego. 

______________________________________                                                               ___________________________________________
                   (data i miejscowość )                                                                                                               (podpis matki  / opiekuna  prawnego)

______________________________________                                                               ___________________________________________
                   (data i miejscowość )                                                                                                               (podpis ojca  / opiekuna  prawnego)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

W dniu____________________________ W/W  dziecko zostało zakwalifikowane/ niezakwalifikowane *
do przyjęcia do Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale

      _____________________________________
       (Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej  )

*   Niepotrzebne skreślić.



ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA

W  przypadku  przyjęcia  dziecka  do  Samorządowego  Żłobka  „Bajka”  

w Skale zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka, Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,

2. Podawania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,

3. Regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie,

4. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego

upoważnioną,

5. Przyprowadzania do Żłobka zdrowego dziecka,

6. Uczestniczenia w zebraniach Rodziców.

Oświadczam,  że  dane  zawarte  w  niniejszej  karcie  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  

Zostałam/em  poinformowana/y,  że  złożenie  niniejszej  karty  zgłoszenia  dziecka  nie  jest

równoznaczne z przyjęciem mojego dziecka do Żłobka. 

______________________________________
data i podpis rodziców / opiekunów prawnych

______________________________________
data i podpis rodziców / opiekunów prawnych



Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art.  13 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest samorzą-

dowy Żłobek „Bajka” w Skale, 32-043 Skała, zlobek@skala.pl
1. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce  jest – Pan Paweł Chochół

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem e-mail:pchochol.priv@gmail.com

2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwa-
rzane na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw.z art.  3a Ustawy  
z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz.235) w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

3. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot na podsta-
wie umowy powierzenia przetwarzania danych, 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodo-
wej. 

5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach. 
6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobo-

wych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia.  Wniesienie żądania usunięcia da-
nych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje
im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art.  6 ust.  1 lit.  e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do żłobka jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

9. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zauto-
matyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust.
4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że
nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów. 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie da-
nych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

11. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do żłob-
ka, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających
spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest wymogiem ustawowym.  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą:

_______________________________________
podpis rodziców / opiekunów prawnych

_______________________________________
podpis rodziców / opiekunów prawnych



OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

Oświadczam, że ja niżej podpisana/y ________________________________(imię i 

nazwisko) 

zamieszkała/y____________________________________________________________________

___ jestem rodzicem dziecka _____________________________(imię i nazwisko dziecka) 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.* 

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ____________członków, w tym ____________ dzieci. 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 
własnoręcznym podpisem. 

___________________________
_______________________

(miejscowość, data) (czytelny podpis) 

*rodzina wielodzietna - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. 



OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMELDOWANIA
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA TERENIE GMINY SKAŁA

Oświadczam, że ja niżej podpisana _________________________________ (imię i 

nazwisko) jestem zameldowana/nie jestem zameldowana1 na terenie Gminy Skała na pobyt stały 

pod wskazanym 

adresem:_________________________________________________________________________

_ . Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

____________________________

data i czytelny podpis matki 

Oświadczam, że ja niżej podpisany _________________________________ (imię i 

nazwisko) jestem zameldowany/nie jestem zameldowany2 na terenie Gminy Skała na pobyt stały 

pod wskazanym 

adresem:_________________________________________________________________________

_ . Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

____________________________

data i czytelny podpis ojca

_________________________________

1 Właściwe podkreślić 

2Właściwe podkreślić


	

