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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA 

do Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach 

prowadzonego przez Gminę Świebodzice na rok szkolny 2021/22 

 

Wypełniony wniosek należy złożyć do 28 stycznia 2022 do godz.15.00  w sposób określony 

w komunikacie nr 2/2022 dyrektora /informacja o sposobie pobrania i dostarczenia 

dokumentów/. 

 

Data złożenia wniosku: 

 

Sposób dostarczenia wniosku:  

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 

 

        

Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia, miejsce urodzenia  

2. DANE o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 

Stan zdrowia:  

Stan psychofizyczny:  

Przebyte choroby:  

Alergie:  

Stosowane diety:  

Zachowania budzące 

niepokój: 

 

 

 

3. Zgłaszane do żłobka dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 

/podkreślić właściwe/          TAK           NIE 

 

Jeżeli TAK to jakim 

Symbol przyczyny niepełnosprawności………………………………………………………… 

 

Proszę podać od kiedy ……………………………..do kiedy…………………………………. 

 

4. Informacja o uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2021/22 do innego żłobka 

Czy dziecko uczęszcza do innego żłobka   TAK – NIE / podkreślić właściwe / 

Nazwa placówki, miejscowość ………………………………………………………………………………………… 
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5. DANE o rodzeństwie zgłaszanego do żłobka dziecka 

 

Liczba rodzeństwa……… 

Wiek rodzeństwa /każdego z dzieci/ ……….. 

wraz ze zgłaszanym do żłobka dzieckiem, rodzina wychowuje…………dzieci 

 

6. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

MATKA (podkreślić właściwe) 

rodzic/ prawny opiekun, nie żyje, nieznany, 

rodzic mieszka za granicą, nie udzieli informacji 

 

OJCIEC (podkreślić właściwe) 

rodzic/ prawny opiekun, nie żyje, nieznany, rodzic 

mieszka za granicą, nie udzieli informacji 

Imię i nazwisko 

 

Imię i nazwisko 

Pesel /a w przypadku gdy nie nadano numeru Pesel – 

data urodzenia/ 

 

 

Pesel /a w przypadku gdy nie nadano numeru Pesel – data 

urodzenia/ 

Miejsce zamieszkania 

 

 

Miejsce zamieszkania 

 

Miejsce pracy lub miejsce pobierania nauki 

w szkole lub szkole wyższej /jeśli pracuje lub 

pobiera naukę/ 

 

 

 

 

Miejsce pracy lub miejsce pobierania nauki 

w szkole lub szkole wyższej /jeśli pracuje lub pobiera 

naukę/ 

 

 

Numer telefonu 

 

Numer telefonu 

e-mail (adres poczty elektronicznej) 

 

e-mail (adres poczty elektronicznej) 

 

 
7. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

Żłobek czynny od 6.00 do 16.00 

od godziny ……………… do godziny……………. Razem godzin…………… 

 

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci które w wyniku rekrutacji uzyskają 

największą liczbę punktów 

 

L.p. KRYTERIA  postępowania 

rekrutacyjnego 

(potwierdzone dokumentami) 

Wymagane dokumenty, które 

potwierdzają spełnianie kryterium 

Liczba punktów 

/NIE WYPEŁNIAĆ!/ 

1. dzieci z rodzin wielodzietnych 

(troje i więcej), których 

rodzice/prawni opiekunowie 

pracują 

 oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o wielodzietności rodziny 

kandydata 

załącznik nr 1 

10 pkt 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 
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2. dzieci niepełnosprawne lub dzieci 

posiadające opinię o wczesnym 

wspomaganiu 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, lub opinia o wczesnym 

wspomaganiu (kopie potwierdzone przez 

rodziców/prawnych opiekunów za 

zgodność oryginałem) 

9 pkt 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

3. dzieci z rodzin wielodzietnych 

(troje i więcej), których 

rodzice/prawni opiekunowie nie 

pracują 

 oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o wielodzietności rodziny 

kandydata 

załącznik nr 1 

8 pkt 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

4. dzieci samotnie wychowujących 

rodziców/prawnych opiekunów 

pracujących lub uczących się w 

trybie stacjonarnym 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu lub ich kserokopie poświadczone 

przez rodzica/prawnego opiekuna za 

zgodność z oryginałem, 

 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

załącznik nr 2 

 zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 

7 pkt 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

5. dzieci obojga rodziców/prawnych 

opiekunów pracujących. 

Dochód na osobę w rodzinie 

dziecka wynosi: 

a) w przypadku dochodu w 

wysokości mniejszej lub równej 

100% kwoty, o której mowa w art. 

5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. 

poz.2220 z późn.zm.) - 674 zł. ; 

b) w przypadku dochodu w 

wysokości przekraczającej100% 

kwoty, o której mowa w lit. a. 

                                    674 zł. 
liczba punktów= 

kwota dochodu na 

osobę w rodzinie 

dziecka 

 zaświadczenie o zarobkach obu 

rodziców/prawnych opiekunów netto z 

ostatnich trzech miesięcy 

załącznik nr 3 

 

 

 

 

a) 1 pkt 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

 

 

 

b)liczba punktów ustalona 

jako iloraz kwoty 

określonej w art. 5 ust. 1 

ustawy o świadczeniach 

rodzinnych i kwoty 

dochodu na osobę w 

rodzinie dziecka 

Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

Liczba uzyskanych punktów Komisja rekrutacyjna 

……... pkt 

 

Zobowiązuję się /rodzice/ prawni opiekunowie /   

w okresie od  10 lutego 2022 do 16 marca 2022, do godz. 15.00 

 do pisemnego potwierdzenia  uczęszczania dziecka do żłobka w roku szkolnym 2021/22 

w sposób określony w harmonogramie rekrutacji na rok szk. 2021/22. 

 

W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę 

na wykreślenie dziecka z listy przyjętych do żłobka. 

 

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

/podpis ojca lub prawnego opiekuna /                               /podpis matki lub prawnej opiekunki/  
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Oświadczenie rodzica/rodziców lub prawnego opiekuna / prawnych opiekunów 

 

Ja niżej podpisana/ny .............................................................................................................. 

                                   (imię i nazwisko rodzica/rodziców lub prawnego opiekuna / prawnych opiekunów) 

 

zamieszka/ły: .......................................................................................................................... 

                                               (adres zamieszkania osoby/osób składającej oświadczenie) 

 

uprzedzona/ny o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, 

że podane   

1. dane osobowe - imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia oraz numer PESEL dziecka 

2. dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 

3. informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to 

jakim 

4. dane o rodzeństwie zgłaszanego do żłobka dziecka 

5. dane osobowe rodziców/ prawnych opiekunów - imiona, nazwiska oraz numery PESEL 

rodziców/ prawnych opiekunów, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – daty 

urodzenia, adres miejsca zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce pobierania nauki w szkole 

lub szkole wyższej adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców/ prawnych 

opiekunów – o ile je posiadają 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

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

 

Specyfikacja załączników do wniosku 

Kolejny 

numer 

załącznika 

 

Rodzaj załącznika 

 

Forma załącznika1 

 

Uwagi 

    

    

    

    

    

    

 

Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników  

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

kopia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/ prawnego opiekuna, 

oświadczenie. 

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

/podpis ojca lub prawnego opiekuna/                               /podpis matki lub prawnej opiekunki/  
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Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka na tablicy ogłoszeń w żłobku na liście dzieci przyjętych lub liście dzieci 

nieprzyjętych. Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

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

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

 

*** niepotrzebne skreślić 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek 

Miejski nr 2 z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Księcia Bolka 17, tel. 74 666 96 46, 74 666 

96 47.   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Żłobku Miejskim nr 2  

w Świebodzicach - iod@toner.hm.pl. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka będą 

przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit.g RODO w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. 

z 2011 roku nr 45, poz. 235) o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych 

osobowych zawartych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres 1 roku od dnia 

ogłoszenia listy dzieci przyjętych do żłobka. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzic lub prawny opiekun dziecka posiada 

prawo do żądania od Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto rodzicom, prawnym opiekunom dziecka przysługuje 

prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 lit e lub art. 6 lit f RODO, dlatego 

prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

9. Rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa pracy. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

 

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

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