
     
Data wpływu wniosku ...............................

Podpis osoby przyjmującej: ……………………..

PŻ.4300.2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Zarzeczu

• z siedzibą w Zarzeczu, ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 4G,37-205 Zarzecze   □ 

• Filii Żłobka w Rożniatowie, Rożniatów 5a, 37-205 Zarzecze    □ 
(Proszę  wybrać  preferowane  miejsce  żłobka.  Dokonany  przez  Państwa  wybór  stanowi  informacje
pomocniczą dla prac komisji rekrutacyjnej i nie gwarantuje przypisania dziecka do określonej lokalizacji.)

Wniosek proszę  wypełnić drukowanymi literami, w przypadku pól wyboru zaznaczyć właściwe pole.

I. Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona ......................................................           Nazwisko .............................................................

Nr PESEL ………………………..………         Data urodzenia ......................................................      

II. Adres Zamieszkania dziecka

Ulica/Miejscowość ................................................................. nr domu...............nr lokalu..............

Kod pocztowy........................................... Miejscowość.....................................................................

III.    Dane Matki/Opiekuna Dane Ojca/Opiekuna

Imię: Imię:

Nazwisko: Nazwisko:

Nr PESEL:
lub data urodzenia:

Nr PESEL:
lub data urodzenia:

Adres zamieszkania

Ulica/miejscowość ..............................................

Nr domu................................................................

Kod pocztowy.......................................................

Miejscowość.........................................................

Telefon kontaktowy..............................................

Adres e-mail: ……………………………….…..

Miejsce pracy lub miejsce pobierania nauki:

…………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………  

Adres zamieszkania

Ulica/miejscowość ................................................

Nr domu.................................................................

Kod pocztowy........................................................

Miejscowość..........................................................

Telefon kontaktowy...............................................

Adres e-mail: ………………………..…………..

Miejsce pracy lub miejsce pobierania nauki:

…………………………………………………….

…………………………………………………….. 

………………………………………………………  



IV. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

1

Informacje o rodzeństwie dziecka

1. siostra/brat*  wiek ……..…                     4. siostra/brat*  wiek ……..…

2. siostra/brat*  wiek ……..…                     5. siostra/brat*  wiek ……..…

3. siostra/brat*  wiek ……..…                     6. siostra/brat*  wiek ……..…

2

Rodzic/Opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (oznacza to wychowanie dziecka przez
pannę,  kawalera,  wdowę,  wdowca,  osobę  pozostającą  w  separacji  orzeczonej  prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim,  jeże-
li jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).

         □  TAK             □  NIE

3

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ?

□  TAK  (jakim.: ………………………………………………………………………..) 
          Jeśli odpowiedź TAK, 
                Czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie ze żłobka 

                                                                                                     □  TAK      □ NIE

□ NIE

4

Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

* nie potrzebne skreślić

V.  Zobowiązuję się do:

1) Podpisania umowy –w przypadku przyjęcia dziecka do Publicznego Żłobka w Zarzeczu

2) Przestrzegania postanowień statutu żłobka.

3) Podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.

4) Odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie.

5) Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.

6) Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

VI. Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych

1. Pouczony/a  o  odpowiedzialności  karnej  oświadczam,  iż  wszystkie  zawarte  we  wniosku
oświadczenia  są  zgodne z  prawdą,  jestem świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia – ( art. 233 kk Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U.
nr 88 poz. 553 z 1997 roku z póź. zm.) 

2. Oświadczam,  iż  wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody*  na  wykonywanie  czynności
pielęgnacyjnych  przy  moim  dziecku  oraz  przytulanie,  głaskanie,  tulenie  do  snu  w  celu
uspokojenia dziecka.



3. Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację  zdjęć  dziecka z pobytu, uroczystości i imprez
w  Publicznym  Żłobku  w  Zarzeczu  na  stronie  internetowej  oraz  w  innych  materiałach
promujących Żłobek.

4. Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka,
podpis jednego z rodziców jest wiążący / nie jest wiążący*.

        .........................................................................                                                ..................................................................................
            Podpis czytelny: matki/opiekuna prawnego                                                       Podpis czytelny: ojca/opiekuna prawnego

                                                                   POUCZENIE
                                                             

Art.  233.§  1.  Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3.
 § 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...] 

      .........................................................................                                                ..................................................................................
            Podpis czytelny: matki/opiekuna prawnego                                                       Podpis czytelny: ojca/opiekuna prawnego

* nie potrzebne skreślić

VII. Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami 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. (dalej „RODO”), administratorem danych osobowych
wskazanych we wniosku jest Publiczny Żłobek w Zarzeczu; ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 4G, 37 –
205 Zarzecze (dalej „PZ Zarzecze”) .

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  związku  
z właściwymi przepisami Ustawy z dnia 04 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3., tj.
dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia  rekrutacji  dziecka  do  PZ  Zarzecze  oraz  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji do
PZ Zarzecze (w przypadku umieszczenia dziecka na liście rezerwowej). 

Zostałam/em poinformowany o przysługujących mi prawach do dostępu do danych, w tym prawo do
uzyskania  kopii  tych  danych,  sprostowania  danych,  w  przypadku  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub
niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Podanie danych wskazanych we wniosku, a określonych przepisami prawa jest warunkiem ustawowym.
Odmowa  podania  danych  określonych  w  treści  wniosku  będzie  się  wiązała  z  brakiem  możliwości
udziału w procesie rekrutacji do PZ Zarzecze. Podanie danych osobowych w celu określonym w treści
zgody  jest  dobrowolne.  Odmowa podania  danych  do  celów określonych  w treści  zgody będzie  się
wiązała z brakiem wzięcia udziału w przyszłej rekrutacji do PZ Zarzecze. 

Oświadczam również, iż zostałam/em poinformowany, że pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej
przetwarzania danych osobowych znajduje się w holu budynku PZ Zarzecze."



 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku także na
potrzeby  przyszłych  rekrutacji  do  PZ  Zarzecze  prowadzonych  przez  Administratora  danych
osobowych.

 nie wyrażam zgody na wykorzystywanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku na
potrzeby  przyszłych  rekrutacji  do  PZ  Zarzecze  prowadzonych  przez  Administratora  danych
osobowych.

 

 .........................................................................                                                ..................................................................................
            Podpis czytelny: matki/opiekuna prawnego                                                       Podpis czytelny: ojca/opiekuna prawnego

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
(Wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

Komisja Rekrutacyjna Publicznego Żłobka w Zarzeczu na posiedzeniu w dniu ............................... 

zakwalifikowała dziecko/ nie zakwalifikowała dziecka* z powodu:
…....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

….......................................................                                  ….............................................................
              (podpis przewodniczącego)
                                                                                                     
                                                                                                      ……………………………………………...
                                                                                                                                            (Podpisy członków Komisji)

* nie potrzebne skreślić


