
Sposób dostarczenia wniosku:Data złożenia wniosku:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA Nr 1 W SIEMIATYCZACH
prowadzonego przez Miasto Siemiatycze na rok szkolny 2023/2024

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 20 lutego 2023 roku do 20 marca 2023 roku, do godziny 15:00 
w żłobku wskazanym w pozycji nr 1 tzw. żłobka pierwszego wyboru.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA

PESEL

Imię*

Nazwisko* Data urodzenia*

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
II. WYBRANE PLACÓWKI wg preferencji rodziców
(kolejność wskazań jest istotna w procesie rekrutacji)

Lp. Żłobek – adres żłobka

1. pierwszego wyboru

2. drugiego wyboru

3. trzeciego wyboru

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko posiada orzeczenie/opinię o potrzebie kształcenia 
specjalnego (należy zakreślić odpowiedź)

TAK NIE

Numer orzeczenia/opinii

Poradnia, która wydała
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego
Dodatkowe informacje o
dziecku

IV. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ I ADRES ZAMIESZKANIA

Imię* Drugie imię*

Nazwisko*

Adres zamieszkania*

Telefon dom./komórka*

Adres e-mail**

V. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNKI PRAWNEGO I ADRES ZAMIESZKANIA

Imię* Drugie imię*

Nazwisko*

Adres zamieszkania*

Telefon dom./komórka*

Adres e-mail**



VI. KRYTERIA PRZYJĘCIA
Poniższe informacje będą służyć do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do żłobka, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami naboru. Przy każdym kryterium należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
1.Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się TAK NIE
2.Miejsce zamieszkania na terenie miasta Siemiatycze TAK NIE
3.Niepełnosprawność kandydata TAK NIE
4.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE
5.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata TAK NIE
6.Samotne wychowywanie dziecka TAK NIE
7.Wielodzietność rodziny kandydata TAK NIE
8.Dziecko objęte pieczą zastępczą TAK NIE

VII. Do wniosku załączam:
□ oświadczenie o pracy rodziców/ nauce w systemie stacjonarnym
□ oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Siemiatycze
□ zaświadczenie/ decyzja o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
□ oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
□ oświadczenie o wielodzietności rodziny
□ prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowywaniu dziecka
□ dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

VIII. Oświadczenie:
1.Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 2.Niezwłocznie powiadomię Dyrektora Żłobka o zmianie danych zawartych w karcie 
zgłoszenia.

………………………………………. ……………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej) (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Informuję ,że:

1. Administratorem Pana/Pani/wychowanka   danych   osobowych   jest Żłobek   Nr   1 w Siemiatyczach   z siedzibą   w Siemiatyczach
przy ul. Ogrodowej 6, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 655 25 87, e-mail: zlobek1@siemiatycze.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony   Danych   w   Żłobku   Nr   1   możliwy   jest   pod   numerem   tel.   (85)   655   25   87   i   adresem  e-
mail: zlobek1@siemiatycze.eu

3. Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia w celu realizacji za -
dań ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Odbiorcami Pana/Pani/wychowanka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na pod -
stawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wyka-

zie Akt.
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania.
8. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapoznałem/łam się………………………………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych



OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW

Ja/my/niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, wykonuję prace na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzę gospodarstwo  rolne  lub  pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  studiuję  stacjonarnie  (pieczątka  zakładu
pracy, uczelni, itp.)

Lp. Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna prawnego

Nazwa zakładu pracy/ działalność 
gospodarcza/ nazwa uczelni

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………………………………
(podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA NA TERENIE MIASTA
SIEMIATYCZE

Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...….….…..
(adres zamieszkania)

dobrowolnie oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………………………………………..…..
……………..

zamieszkuje na terenie miasta Siemiatycze.
(imię i nazwisko dziecka)

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZINY WIELODZIETNEJ

Ja ..........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, 
oświadczam, iż dziecko kandydujące do żłobka jest członkiem rodziny wielodzietnej.

Wraz z dzieckiem.................................................................. rodzina wychowuje......................................dzieci.
(imię i nazwisko dziecka kandydującego do żłobka)

...................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)



OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ......................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące do żłobka oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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