
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.56.2019  

Wójta Gminy Lubsza z dnia 15.05.2019r. 

 

Formularz wniosku podpisują oboje rodzice 
1 

 Urząd Gminy w Lubszy 

 ul. Brzeska 16 

 49-313 Lubsza 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Lubszy 

na rok szkolny …………/………… 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  

nazwisko  

data urodzenia  

PESEL
*  

adres zamieszkania  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   miejscowość  

DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA 

DANE OSOBOWE MATKI 

imię  

nazwisko  

PESEL
*  

adres zamieszkania  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   miejscowość  

tel. kontaktowy  adres e-mail  

Miejsce pracy/miejsce 

pobierania nauki  

( nazwa i adres) 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW KANDYDATA 

DANE OSOBOWE OJCA 

imię  

nazwisko  

PESEL
*  

adres zamieszkania  

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy   miejscowość  

tel. kontaktowy  adres e-mail  

Miejsce pracy/miejsce 

pobierania nauki  

( nazwa i adres) 

 

*w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – podaje się datę urodzenia 

1
 Ilekroć w niniejszym wniosku jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz 

inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 



INFORMACJE 

Deklarowany pobyt dziecka w placówce od dnia (dd/mm/rrrr) od godziny do godziny 

od poniedziałku do piątku    

Informacja o spełnianiu kryteriów, 

dających pierwszeństwo  

w przyjęciu do placówki 

 

Uchwała NR V/40/2019 Rady Gminy Lubsza 

z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie utworzenia 

Klubu Dziecięcego w Lubszy i ustalenia 

statutu 

Dokument 

potwierdzający spełnienie 

 wybranego kryterium  

 

 

(załącznik do wniosku) 

Spełnienie 

kryterium 

tak ** nie ** 

1.Dzieci obojga rodziców/prawnych 

opiekunów pracujących lub uczących się w 

systemie dziennym 

- zaświadczenie zakładu pracy lub 

zaświadczenie uczelni, szkoły lub jego 

kserokopia poświadczona przez 

rodzica/ opiekuna prawnego „za 

zgodność z oryginałem” 

  

2. Dzieci rodzica/prawnego opiekuna 

samotnie wychowującego 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu lub ich kserokopie 

poświadczone przez rodzica/prawnego 

opiekuna „za zgodność z oryginałem”, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o samotnym wychowywaniu 

dziecka 

  

3.Dzieci rodzica/opiekuna prawnego: 

- powracającego na rynek pracy po przerwie 

związanej z urlopem macierzyńskim lub 

wychowawczym, 

- bezrobotnego (jednego lub dwojga), który 

deklaruje chęć podjęcia pracy zawodowej  

i poszukuje tej pracy 

- oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego (jednego lub dwojga), że 

deklaruje chęć podjęcia pracy 

zawodowej po urlopie macierzyńskim 

lub wychowawczym lub po okresie 

bezrobocia lub po raz pierwszy 

poszukuje pracy 

  

4.Dzieci niepełnosprawne oraz dzieci 

posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność lub 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 lub opinia o 

wczesnym wspomaganiu lub ich 

kserokopie poświadczone przez 

rodziców/opiekunów prawnych „za 

zgodność z oryginałem” 

  

5.Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i 

więcej dzieci w rodzinie) 

oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych o wielodzietności rodziny 

kandydata 

  

**przy każdym z wyżej wymienionych kryteriów należy wstawić znak X w kolumnie tak lub nie  

Oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

……………………….. 

 

 

………………………………………….. 

 

 

………………………………………... 

data podpis matki podpis ojca 

 

 

 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

niniejszym informuje się, co następuje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubsza z siedzibą  

w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w której imieniu obowiązki Administratora 

wykonuje Wójt. 

2. Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych 

osobowych,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  

skontaktować z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w  Urzędzie  Gminy  w Lubszy 

za pomocą adresu e-mail: iod@lubsza.ug.gov.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,  

w celu związanym z przyjęciem dziecka do Klubu Dziecięcego w Lubszy. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

związanych z przyjęciem dziecka do Klubu Dziecięcego w Lubszy, tj. przepisów  ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 i 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

a) osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania informacji na Pana/Pani temat na podstawie 

przepisów prawa; 

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy 

w Lubszy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Lubsza.  

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  

celów określonych w pkt. 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  wymaganym  

przez  przepisy powszechnie  obowiązującego  prawa,  tj.  przepisy  ustawy  z  dnia  14  lipca 

1983  r.  o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej 

ustawy.  

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest 

wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

8.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

 Administrator  nie  potrzebuje  już  danych  dla  swoich  celów,  ale  osoba,  której  dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

 osoba, której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu;  

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

9.  Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

10. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w Urzędzie  Gminy 

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

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

mailto:iod@lubsza.ug.gov.pl


WYPEŁNIA RODZIC I PLACÓWKA 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLUBU 

data potwierdzenia podpis rodzica pieczęć oraz podpis pracownika przyjmującego 

potwierdzenie 

 

 

  

 

WYPEŁNIA PLACÓWKA  

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLUBU 

1.Przyjęcie dziecka do placówki data podpis kierownika 

 

Zapisanie dziecka do placówki 

 

  

 

 

 

 

Wypisanie dziecka z placówki 

 

 

 

 

 

 

2.Nieprzyjęcie dziecka do placówki z powodu: Data podpis kierownika 

 

 

 

  

 

 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLUBU 

data wpływu wniosku pieczęć oraz podpis pracownika przyjmującego wniosek 

 

 

 

 

 

 

 


