Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci
do Gminnego Żłobka ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL''
w Nowej Wsi Lęborskiej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŻŁOBKA ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL''
(wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)
Proszę wypełnić kwestionariusz drukowanymi literami.

data wpływu

……………………………………………
miejscowość, data

DANE OSOBOWE DZIECKA
1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka
2. Lubi być nazywane
1. Data i miejsce urodzenia / Nr PESEL
(lub seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość w
przypadku, gdy nie nadano numeru
pesel)

4. Adres zamieszkania

5. Adres zameldowania (wypełnić jeżeli
jest inny od adresu zamieszkania)

………………………………………
ulica

…………../…………
nr domu/nr lokalu

……………………………………….
kod pocztowy

……………………………………………
miejscowość

………………………………………
ulica

…………../…………
nr domu/nr lokalu

……………………………………….
kod pocztowy

……………………………………………
miejscowość

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
Dane matki
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. PESEL

(lub seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość w
przypadku, gdy nie nadano
numeru pesel)

4. Adres zamieszkania
(ulica, nr domu/ nr
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość)
5. Adres zameldowania
(wypełnić jeżeli jest
inny od adresu
zamieszkania)
6. Telefon
7. Adres e-mail
8. Telefon do pracy

Dane ojca

Adnotacje
komisji
rekrutacyjnej
(punkty)

DANE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW
(proszę wskazać właściwe odpowiedzi znakiem „X”)

1. Czy dziecko legitymuje się

Tak

orzeczeniem o
niepełnosprawności?

Nie

matka:

ojciec:

(pieczęć zakładu pracy lub
szkoły/uczelni)

(pieczęć zakładu pracy lub
szkoły/uczelni)

2. Czy rodzice dziecka pracują
zawodowo lub uczą się?

3. Czy dziecko wychowuje się w
rodzinie wielodzietnej?
4. Czy rodzice dziecka legitymują
się orzeczeniem o
niepełnosprawności?
5. Czy rodzic samotnie wychowuje
dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3)

6. Czy dziecko jest objęte pieczą
zastępczą.

Tak

matka: tak
nie

Nie

ojciec:

tak
nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem orzeczeń o niepełnosprawności
dziecka lub rodziców/opiekunów prawnych (jeśli dotyczy).
2. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego
objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy).
Zobowiązuję się do zgłaszania każdorazowej zmiany powyższych danych i terminowego
uiszczania należnej opłaty za żłobek zgodnie z zawartą umową.
Zobowiązuję się zapoznać z dokumentacją żłobka i przestrzegać jej postanowień.
Seria i nr dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego dziecka składającego wniosek:
seria ……………. nr …………………….
………..………………………………………..
data i czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych dziecka przez administratora danych
tj. Gminny Żłobek ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL'' w Nowej Wsi Lęborskiej. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam,
że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
……………………………………………
data i podpis matki/
opiekuna prawnego dziecka

……………………………………………
data i podpis ojca/
opiekuna prawnego dziecka

Klauzula informacyjna
Na podstawie 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, zwanego dalej RODO informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana – (rodzica/opiekuna prawnego dziecka) oraz dziecka
danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest
Gminny Żłobek ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL'' w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Przedszkolna 1,
84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Dane kontaktowe administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Przedszkolna 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
e-mail: zlobeknwl@nwl.pl
b) podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie dziecka do żłobka,
c) osobami przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka zawarte w
dokumentach rekrutacyjnych będą: pracownik ds. organizacyjno-kadrowych
administratora, dyrektor żłobka, komisja rekrutacyjna oraz pracownicy upoważnieni
do kontroli organów administracji publicznej,
d) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych
osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorem żłobka. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie
rekrutacji prowadzonym przez Gminny Żłobek ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL'' w Nowej Wsi
Lęborskiej,
e) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana i danych dziecka narusza przepisy RODO,
f) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka
związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
g) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w żłobku w tym zakresie
przepisami,
h) dane dzieci nieprzyjętych oraz dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych tych
dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w
żłobku przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.

W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA POSTANOWIONO:
(w przypadku kwalifikacji dokonanej przez dyrektora)

Dziecko zostało/nie zostało* zakwalifikowane do Gminnego Żłobka ''SZCZĘŚLIWY
KRASNAL'' w Nowej Wsi Lęborskiej od dnia ............................../ na rok szkolny*
………………….. z powodu ………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………
data i podpis dyrektora
* niewłaściwe skreślić
W SPRAWIE ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA POSTANOWIONO:
(w przypadku kwalifikacji dokonanej przez komisję rekrutacyjną)

Dziecko zostało/nie zostało* zakwalifikowane do Gminnego Żłobka ''SZCZĘŚLIWY
KRASNAL'' w Nowej Wsi Lęborskiej na rok szkolny ………………….., z powodu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
data i podpisy komisji rekrutacyjnej
* niewłaściwe skreślić

***
Dziecko zostało wypisane z Gminnego Żłobka ''SZCZĘŚLIWY KRASNAL'' w Nowej Wsi
Lęborskiej od dnia ….................................. z powodu ....................................................................................
……………………………………………
data i podpis dyrektora

