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Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami                                                           Załącznik          
Nr 2 do Regulaminu 
rekrutacji dzieci do 

Gminnego Żłobka w 
Chotomowie 

Wniosek zgłoszenia dziecka 

do Gminnego Żłobka w Chotomowie 

od 1 września 2023 roku 

Wypełniony wniosek wraz o oświadczeniami należy złożyć w terminie od 27 lutego 2023 r.              

od godz. 8.00, do 3 marca 2023 r.  do godz. 16.00. 

 

Data i godzina 

złożenie wniosku 

(wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 

 

 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

 

 

 

DANE DZIECKA  

 

Proszę o przyjęcie dziecka ………..……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka)  

 

do Gminnego Żłobka w Chotomowie od 1 września 2023 r.    

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………….  

PESEL: …………………………………………………….…………………….….……….. 

Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - proszę podać jakim: 

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

Deklaruję godziny pobytu dziecka w żłobku od godz.……….…do godz.…………………….  

 

DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH 

 

Lp.  Dane  

rodziców/opiekunów  

matka/opiekunka 

prawna 

ojciec/opiekun 

prawny 

1. Imię/Imiona i 

nazwisko/nazwiska 

 

 

 

2. PESEL 

(lub data urodzenia w 

przypadku braku PESEL) 
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3. Adres zamieszkania   

4. Adres do korespondencji 

(jeśli jest inny niż zamieszkania) 

  

5. Miejsce pracy lub miejsce 

pobierania nauki w szkole 

(potwierdzone zaświadczeniem) 

  

6. Numer telefonu 

kontaktowego 

  

7. Adres poczty 

elektronicznej 

  

8. Informacje o liczbie i wieku rodzeństwa dziecka 

Liczba rodzeństwa  

Wiek rodzeństwa  

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

np. potwierdzone przez lekarza specjalistę alergie - rodzaje: pokarmowa - napisać czego nie wolno 

dziecku jeść, kontaktowa, wziewna, użądlenia i leki, na co w szczególności dziecko jest uczulone; 

przewlekłe choroby; potwierdzone przez specjalistę problemy rozwojowe - niepokojące sygnały 

dotyczące zachowania dziecka, np. nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, apatia, lęki, 

zachowania nieadekwatne do sytuacji, itp.  inne, 

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

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

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

  

 

WARUNKI I KRYTERIA PRZYJĘĆ  

Oświadczam, że dziecko spełnia następujące warunki i kryteria 

(przy spełnionych warunkach i kryteriach proszę postawić znak „X”, kryterium powinno być 

potwierdzone odpowiednim dokumentem)  
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Warunki i kryteria przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka w Chotomowie 

Lp. Warunek 
Dokument potwierdzający spełnianie 

warunku 

 

1. Dziecko i rodzice są mieszkańcami Gminy 

Jabłonna oraz 

Rodzic/rodzice/opiekun/opiekunowie 

prawni (dalej: rodzic/rodzice) 

odprowadzają podatek dochodowy do 

urzędu skarbowego właściwego dla Gminy 

Jabłonna lub podatek rolny w Gminie 

Jabłonna. 

Kopia pierwszej strony PIT-u za rok 

2021 lub 2022, rozliczonego w US 

Legionowo oraz dokument 

potwierdzający złożenie zeznania 

podatkowego np. prezentata US, 

potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.  

PIT 11 nie jest uprawniającym do 

otrzymania punktów 

 

Kopia decyzji w sprawie ustalenia 

zobowiązania podatkowego. 

 

 

2. Obowiązkowe szczepienia ochronne  lub 

stwierdzone przez lekarza brak możliwości 

zaszczepienia ze względów zdrowotnych, 

zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 18 

sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011 r. nr 

182, poz. 1086) 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o 

szczepieniach  
 
Kopia książeczki zdrowia poświadczona za 
zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka lub 
zaświadczenie lekarza o braku możliwości 
zaszczepienia ze względów zdrowotnych 

 

3. Dziecko w wieku od 20 tygodnia do 36 

miesiąca życia  

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wieku 

dziecka 

 

Lp. 

Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

 

4. Dziecko posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub       

o stopniu niepełnosprawności.  
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 

 

 

5. Dziecko matki lub ojca samotnie je 

wychowującego 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 
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wspólnie z jego rodzicem. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka  
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 

  

6 Dziecko rodzica/rodziców: 

1. Pracujących w wymiarze 

pełnego etatu lub uczących się w 

systemie dziennym lub 

prowadzący pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub 

świadczących usługi na podstawie 

umowy cywilno-prawnej:  

a) dwoje rodziców pracuje/uczy 

się 

b) samotny rodzic uczy 

się/pracuje 

Zaświadczenie pracodawcy o 

zatrudnieniu, albo zaświadczenie o 

wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej; zaświadczenie 

uczelni/szkoły potwierdzające naukę w 

trybie dziennym; wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i 

Informacji  o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) albo informacja  z Krajowego 

Rejestru Sądowego; zaświadczenie o 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 

2. wobec których orzeczono 

znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności lub 

całkowitą niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 

 

 

3. którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 
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7. Dziecko z rodziny wielodzietnej  Załącznik nr 4 Oświadczenie o 

wielodzietności rodziny dziecka 

 

8. Dziecko ma rodzeństwo poniżej 18 roku z 

orzeczoną niepełnosprawnością 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 

stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 

 

 

9. Dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej 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 2022 r. 
poz. 447).  
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2000) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność  z oryginałem przez 
rodzica dziecka 

 

 

 

 

 

Dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punktach:                                       

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

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu 
rekrutacyjnym decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
i oświadczeniami. 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:  

1) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego i Statutu Gminnego Żłobka                  

w Chotomowie,  

2) podania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w zawartych w/w informacjach,  

3) regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie,  

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą,  

upoważnioną przez rodziców/opiekunów na piśmie,  

5) przyprowadzanie do Żłobka tylko zdrowego dziecka,  

6) uczestniczenia w zebraniach rodziców.  
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Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu rekrutacji do Gminnego Żłobka               

w Chotomowie oraz rozumiem i akceptuję jego zapisy. 

 

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

          miejscowość, data                   (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679          

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich      

i dziecka/dzieci danych osobowych przez Gminny Żłobek w Chotomowie, reprezentowany przez 

Gminny Żłobek w Chotomowie, z siedzibą w Chotomowie, ul. Żeligowskiego, 05-123 Chotomów, 

w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do Gminnego Żłobka w Chotomowie.  

 

 

 

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

          miejscowość, data                   (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałam/em poinformowana/y, że: 

 

1. Administratorem danych jest Gminny Żłobek w Chotomowie reprezentowany przez Dyrektora 

Żłobka-Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów. 

2. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece 

nad dziećmi do lat 3 oraz Statutu Gminnego Żłobka wynikającego z Uchwały  

XXXVII/435/2022 Rady Gminy Jabłonna - na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) .  

3. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy żłobka oraz podmioty 

upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, 

z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

1) Rekrutacji oraz okresu uczęszczania dziecka do żłobka, a po jego zakończeniu do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa; 

5. Mam prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych,  

2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

3) usunięcia przetwarzanych danych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  

że przetwarzanie narusza przepisy RODO, 
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6. Moje i dziecka dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Moje i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

profilowane. 

8. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach 

informatycznych.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym w szczególności do 

rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Konsekwencją niepodania tych danych 

będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
 

 

 

 

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

          miejscowość, data                   (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

 


