
 

 

Wpłynęło dnia……………………. 

 

Gminny Klubu Malucha w Pomiechówku 

Proszę o przyjęcie do Gminnego Klubu Malucha w Pomiechówku mojego / będącego pod moją 

opieką dziecka w terminie od ………………………………………. . Poniżej podaję informacje 

niezbędne do uruchomienia procedury naboru. 

1. Informacje podstawowe 

Dziecko 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL   

Miejsce zamieszkania   

Rodzice / opiekunowie prawni 

 MATKA / opiekun prawny* OJCIEC / opiekun prawny* 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

PESEL   

Miejsce zamieszkania   

Nr telefonu   

Adres e-mail   

Seria i nr dowodu 
osobistego 

  

 

2. Informacje dodatkowe 

 TAK NIE 

Czy dziecko jest niepełnosprawne?   

Czy dziecko jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej? (rodzina 
wychowująca troje i więcej dzieci) 

  

Czy przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
zamieszkuje na terenie gminy Pomiechówek? 

  

Czy oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje / uczy się? *    

Czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna 
prawnego? 

  

      *   do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu 

       

 

 

 

 



    3 . DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

 
Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców o stanie zdrowia, diecie i rozwoju 
dziecka ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczych, 
które rodzic chciałby w tym miejscu podać. 
 

                      TAK    □                                                                    NIE     □  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

     4.  OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA 

 □ Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.  Jestem    

    świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

□ Zobowiązuję się do poinformowania Kierownika Klubu Malucha o zmianie danych 

zawartych we wniosku.  

□ Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. rekrutacji ( zgodnie z art.13 

RODO) 

 

(data)……………………………… 

 

(czytelny podpis matki i ojca) …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

Administratorem danych osobowych jest  Gminny Klub Malucha, ul. Nasielska 3, 05-

180 Pomiechówek. 

Dane kontaktowe 

IOD 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@pomiechowek.pl. 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Gminnego Klubu Malucha oraz prowadzenia 

opieki nad dzieckiem, realizacji zadań statutowych. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).  

Odbiorcy danych 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy księgowe, 

kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.  

 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z usług GKM. 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

kierownika żłobka została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 

spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Informacja o 

wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji. 

 

 

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

             (data)                                                                            (czytelny podpis matki i ojca)  

  

mailto:iod@pomiechowek.pl


WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA  

Potwierdzenie spełniania kryteriów i punktacji kwalifikacyjnych zgodnie z Regulaminem 

Rekrutacji do Gminnego Klubu Malucha w Pomiechówku 

  Kryteria kwalifikacyjne   Dokumenty 
potwierdzające   

Dostarczone 
załącznik (x)  

Wartość 
punktowa  

1  Samotne wychowywanie 

przez matkę lub 

ojca(opiekunów 

prawnych)/   

oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka  

    

2  Jednego lub dwojga  
rodziców 
zamieszkujących na 
terenie gminy 
Pomiechówek   

oświadczenie o miejscu 
zamieszkania 

    

3  Obojga 
pracujących/uczących się 
rodziców (opiekunów 
prawnych)  

Zaświadczenie o 
zatrudnieniu/ uczęszczaniu 
do szkoły 

    

4  Jednego z rodziców 
pracujących/ uczących się 

zaświadczenie  

o zatrudnieniu 
/uczęszczaniu do szkoły  

    

5  Z rodzin wielodzietnych 
(troje i więcej)/  

oświadczenie o 
wychowaniu dziecka w 
rodzinie wielodzietnej  

    

6  Posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności 

orzeczenie o 
niepełnosprawności 

    

  

 VII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ / KIEROWNIKA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO KLUBU 

MALUCHA  

  

1. dziecko zostało zakwalifikowane do Klubu Malucha  w Pomiechówku od dnia 

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

2. dziecko nie zostało zakwalifikowane do Klubu Malucha w Pomiechówku z powodu 

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

  

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

(podpis przewodniczącego komisji)                                ................................................................             

                                                                                                                   (podpisy członków komisji)  

Pomiechówek, dnia……………………………………  

  

*niepotrzebne skreślić 

 



wypełnić i podpisać tylko te, które dotyczą kandydata 

OŚWIADCZENIE  

o wielodzietności rodziny 

Ja……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że jestem rodzicem dziecka 

………………….…………………………………………………………………………………….. 
                                                                 (imię i nazwisko kandydata) 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która liczy ………………………………….….. dzieci. 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona, nazwisko, daty urodzenia dzieci) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia* 

Data:………………………… …………………………………………….. 
                                                                                                       (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o samotnym wychowaniu dziecka 

Ja……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica) 

oświadczam, że  samotnie 

wychowuję………………………………………………………………………….. 
                                                                 (imię i nazwisko kandydata) 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

Data:………………………… …………………………………………….. 
                                                                                                                                          (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE  

o miejscu zamieszkania 

Ja……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko matki) 

oświadczam, że zamieszkuję w : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
               ( miejscowość, ulica nr domu 

Ja……………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ojca) 

oświadczam, że zamieszkuję w : 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
               ( miejscowość, ulica nr domu) 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 

Data:………………………… …………………………………………………………… 
                                                                                                                                          (podpisy osób składającej oświadczenie) 

 

* Zgodnie z art 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


