
Numer ewidencyjny ............................

.................., Data wydruku: .........................., Data zgłoszenia: ..........................
(miejscowość)

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka samorządowego w roku szkolnym 2023/24

Oświadczenie o danych rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu
dziecka opieką zgodnie z art. 3a Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

............................................................................................................................
(placówka)

Grupa: ............................................

Dane osobowe:

PESEL

Imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Rodzice / Opiekunowie prawni:

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

PESEL

Adres zamieszkania

Zakład pracy / Uczelnia /
Szkoły

Pieczątka zakładu
pracy

uczelni / szkoły

Imię

Nazwisko

Telefon

Email

PESEL

Adres zamieszkania

Zakład pracy / Uczelnia /
Szkoła

Pieczątka zakładu
pracy

uczelni / szkoły



Kryteria rekrutacji

Dziecko z rodziny wielodzietnej TAK NIE (20 PKT)

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz wymagające szczególnej opieki /to w

szczególności dzieci posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności lub zaświadczenie o ciężkimi
nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej
chorobie, które powstały w wieku prenatalnym

lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane
przez podmiot prowadzący instytucję na

podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty
zawierającego wskazanie do objęcia szczególną
opieką na podstawie zaświadczenia od lekarza
specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia

szczególną opieką/

TAK NIE (20 PKT)

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych
lub samotnie wychowujących pracujących lub

studiujących/uczących się w systemie dziennym

TAK NIE (20 PKT)

Dziecko z rodziny zastępczej TAK NIE (20 PKT)

Dziecko samotnie wychowywane przez
matkę/ojca/opiekuna prawnego

TAK NIE (10 PKT)

Dziecko oczekujące na liście rezerwowej z
ubiegłego roku zalogowane ponownie do

systemu

TAK NIE (5 PKT)

Dziecko jednego lub obojga rodziców
niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub

umiarkowanym

TAK NIE (5 PKT)

Dziecko z rodziny, w której wychowywane są
dzieci niepełnosprawne

TAK NIE (5 PKT)

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych lub dziecko u którego

lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy
do długotrwałego odroczenia obowiązkowego

szczepienia ochronnego

TAK NIE (5 PKT)

Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające
do danego żłobka w roku 2023/24

TAK NIE (3 PKT)

Suma punktów: ..... PKT



Informacje o stanie zdrowia dziecka:

Czy dziecko uczęszczało już
do żłobka?

Czy dziecko posiada
rodzeństwo?

Jakie mleko spożywa dziecko?

Ograniczenia pokarmowe,
diety

Przebyte choroby zakaźne i
inne

Pobyty w szpitalu - z powodu

Dziecko pod stałą opieką
lekarską - z powodu

Zalecenia lekarskie

Czy dziecko posiada
orzeczenia o

niepełnosprawności?

Dodatkowe informacje o
dziecku: (stała choroba, wady

rozwojowe, alergie)

Nazwa placówki do której
uczęszczało dziecko

Ile dziecko posiada
rodzeństwa?

W jakim wieku jest
rodzeństwo?

Jakie orzeczenia o
niepełnosprawności posiada

dziecko?

Czy dziecko jest drugim lub
kolejnym dzieckiem w

rodzinie?

Czy dziecko jest pierwszym
lub jedynym dzieckiem w

rodzinie?



Uwaga

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.................., dnia .................. ................................. .................................
(miejscowość) (podpis ojca/opiekuna) (podpis matki/opiekuna)

Decyzja Dyrektora o przyjęciu dziecka do Żłobka

Dziecko zostało przyjęte od dnia ................................................................

Dziecko nie zostało przyjęte z powodu .........................................................................................................

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

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

.................., dnia ................ ......................................................
(miejscowość) (podpis Dyrektora)



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach naboru kandydatów do żłobków
samorządowych w Kielcach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż:

a. Administratorem danych osobistym Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego są żłobki wybrane przez Państwa we wniosku.

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)., do którego
kontakt znajduje się na stronie internetowej żłobka oraz/lub na tablicy ogłoszeń w żłobku.

Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o
ofercie żłobka, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

b. podstawą prawną przetwarzania Panstwa danych osobowych przez Żłobek do celów:

rekrutacji - jest ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

sprawowania opieki w żłobku - jest ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

c. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 3a. Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest
niezbędne, aby Państwa dziecko/podopieczny mogło/mógł uczestniczyć w rekrutacji kandydatów do żłobka.

d. na etapie rekrutacji podanie przez Państwa innych danych niż wymienione w art. 31. Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
jest dobrowolne;

e. dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia
rekrutacji do Żłobka. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku przyjęcia Państwa dziecka/podopiecznego do Żłobka dane osobowe podane w kwestionariuszu rekrutacyjnym
automatycznie zaczną być również przetwarzane w celach sprawowania opieki w żłobku, opisanych w art. 2 i art. 10 Ustawy o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

f. przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po okresie nie krótszym niż
przewidują przepisy prawa;

g. dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu, w którym
podopieczny korzysta z opieki w danym żłobku, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa;

W przypadku kandydatów nieprzyjętych dane osobowe zgromadzone w celu rekrutacji będą przechowywane przez rok, chyba, że
na rozstrzygnięcie dyrektora żłobka zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się
prawomocnym wyrokiem.

h. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych swoich lub Państwa dziecka/podopiecznego
przez Żłobek przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

i. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione
na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Żłobkiem a podmiotem

j. informacje dotyczace prowadzonego postepowania rekrutacyjnego, a w szczególności pinformajce o fakcie zakwalifikowania i
przyjęcia kandydata, będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru)
pomiędzy żłobkami wskazanymi na liście preferencji w celu usprawnienia rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

.................., dnia .................. ................................. .................................
(miejscowość) (podpis ojca/opiekuna) (podpis matki/opiekuna)


