
……………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy-rodzica / opiekuna kandydata

 Dyrektor
                 Przedszkola Publicznego nr 2

w Pieszycach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
W PIESZYCACH -  rok szkolny 2019/2020

  I.  Dane osobowe kandydata i rodziców /opiekunów    (tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata

2. Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata

4. Imię/imiona
nazwiska/rodziców/opiekunów 
kandydata

Matki

Ojca

5. PESEL Matki kandydata 
(w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL-data 
urodzenia)

6. PESEL Ojca kandydata
(w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL-data 
urodzenia

7. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców/opiekunów i kandydata 

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica/numer domu 
/numer mieszkania

8. Adres zamieszkania 
rodzica/opiekuna inny niż             
w wierszu powyżej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica/numer domu/
numer mieszkania

9. Miejsce pracy lub pobierania 
nauki w szkole lub w szkole 
wyższej (nazwa, adres, 
telefon)/rodziców/opiekunów 
prawnych

Matki Ojca

10
.

Telefon kontaktowy 
rodziców/opiekunów prawnych

Matki Ojca

11
.

Adres poczty elektronicznej 
rodziców/opiekunów prawnych

Matki Ojca

12
.

Deklarowany czas pobytu (godz.)
 od………. do…………

10.  Liczba posiłków (2 lub 3)     …………..
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13
. Dodatkowe informacje o dziecku

Kandydat legitymuje się 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności
(jeżeli TAK, to jakim)

Rodzeństwo kandydata
(liczba i wiek rodzeństwa)

Liczba: Wiek:

Dane dotyczące stanu zdrowia 
kandydata np. stała choroba, wady
rozwojowe, alergia itp.), 
stosowanej diety i rozwoju 
psychofizycznego

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

                                                                                      ………………………………………...
            Data czytelny podpis rodzica/opiekuna

II. Informacja o spełnianiu kryteriów rekrutacji dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Pieszycach na rok szkolny 2019/2020 *)
Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz
TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium
Lp
.

Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Zgłoszenie 
kryterium do 
oceny Tak*)

1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny  w treści wniosku, 
przedłożenie Karty Dużej Rodziny jeżeli rodzic posiada 

2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego)

3. Kandydat, którego rodzic/ opiekun 
prawny
- pracuje zawodowo
lub
- prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą
lub
- prowadzi gospodarstwo rolne na terenie 
Gminy Miejsko - Wiejskiej Pieszyce

- zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez osobę upoważnioną

aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

- decyzja podatku rolnego ( w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/ opiekuna prawnego)

4. Samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ( w 
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka) lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w treści wniosku o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem 

5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
697 z poźn. zm.) w postaci kopii poświadczonej  przez rodzica/opiekuna prawnego za 
zgodność z oryginałem

6. Kandydat, którego rodzeństwo będzie 
kontynuować edukację w żłobku w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja

W treści wniosku oświadczenie
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Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………...........................................

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna

1. Oświadczam,  że  do  żłobka  uczęszcza  rodzeństwo  kandydata  i  będzie  kontynuować  edukację  w  żłobku  w  roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna

2. Oświadczam, że kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. Dzieci pozostają we wspólnym gospodarstwie 
domowym włącznie z kandydatem.

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna

3. Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym kandydata oraz nie wychowuję żadnego dziecka z jego 
rodzicem.

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna

 4. Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkują na terenie Gminy Miejsko - Wiejskiej 
 w Pieszycach.

…………………………..
podpis rodzica/opiekuna

III. Oświadczenia wnioskodawcy :
1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na udział mojego dziecka w spacerach i wycieczkach organizowanych przez żłobek.
2.  Wyrażam  /  nie  wyrażam  zgodę/y*  na  zamieszczanie  wizerunku  mojego  dziecka  na  stronie  internetowej  żłobka,  mediach
społecznościowych, lokalnych.
3. Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w żłobku.
4. Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku  są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
(*Niepotrzebne skreślić)

IV. Zobowiązania wnioskodawcy :
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu organizacyjnego żłobka m.in. do:

1. Regularnego uiszczania opłat z tytułu korzystania dziecka z usług żłobka zgodnie z aktualnymi  uchwałami Rady Miejskiej 
w Pieszycach i zarządzeniami Dyrektora Żłobka.

2. Zgłaszania do wiadomości żłobka zmian teleadresowych.
3. Natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej

przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń żłobka.
4. Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.
5. Przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  ze  żłobka  osobiście  lub  przez  upoważnioną   osobę   dorosłą

- zgodnie z pisemnym upoważnieniem złożonym z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka.

Pouczenie :
            Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) przyjmuję do
wiadomości, że:
1.  Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne Nr 2 w Pieszycach, reprezentowane przez Dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 2 w Pieszycach z siedzibą przy ul. Bielawskiej 1, 58-250 Pieszyce.
2.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
4.  Dane  kontaktowe  będą  przetwarzane  wyłączenie  w  celu  kontaktu  z  rodzicem  lub  prawnym  opiekunem  dziecka  w nagłych
okolicznościach.
5. Dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

Informacje dodatkowe :
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

                        data                                                                                              czytelny  podpis wnioskodawcy - rodzica/opiekuna
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