…………………………………………………..
Data, miejscowość

………………………………………………….
Pieczęć placówki

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA
im. Kubusia Puchatka w Kudowie - Zdroju
na rok 2019/2020

KANDYDAT
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Adres miejsca zamieszkania
PESEL/w przypadku braku: seria i numer paszportu

DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
E-mail*
Telefon*

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię
Nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
E-mail*
Telefon*
* należy podać w przypadku ich posiadania, art. 150.1 pkt 4) ustawy Prawo oświatowe.

Deklaruję godziny pobytu dziecka w Żłobku od godz. ……………..do……………. godz. i posiłki: ………………………………………

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1 (statu żłobka – warunki
przyjmowania dzieci do żłobka ) przekracza liczbę miejsc w Żłobku, pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma:
Lp.
1

Nazwa kryterium

tak

nie

dziecko wychowywane przez jednego rodzica
dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,
dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci),
dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka.

2
3
4
5

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku
prawidłowej opieki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:
•
•
•
•
•
•
•
•

administratorem danych jest Żłobek im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju, ul.1 Maja 16, 57-350
naszym inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Herok i można skontaktować się z nim przez e-mail biuro@eduabi.eu,
celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających ze Statutu placówki;
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
podane dane będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do żłobka
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa
lub RODO.

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

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

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

Nazwisko i imię oraz podpis

Nazwisko i imię oraz podpis

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………
zakwalifikowała dziecko…………………………………………………….od dnia…………….do korzystania z ………..godzin pobytu
dziecka w żłobku i z …………………posiłków.
nie zakwalifikowała dziecka …………………………………………………….
z powodu…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1…………………………………………………….
2……………………………………………………..
3…………………………………………………….

