GMINNY KLUB DZIECIĘCY „KAJTEK” W JÓZEFOWIE
ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów, telefon: 846878042
Podpis osoby przyjmującej
Data złożenia
Numer karty

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA 1-3 LETNIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie, ul.
Broniewskiego 10.
Czas pracy placówki 6:30 – 16:30
1. Gminny Klub Dziecięcy Kajtek w Józefowie realizuje płatnie świadczenie opiekuńczowychowawcze w wyżej wymienionych godzinach pracy. Koszt miesięczny świadczonych
usług wynosi około 350 zł, plus opłata za wyżywienie w wysokości około 6,30 zł. dziennie,
tj. około 150 zł miesięcznie.
Od dnia

Godziny pobytu dziecka

Rodzaj posiłków (właściwe podkreślić)
śniadanie

obiad

2. Dane dziecka.
Imię (imiona) i nazwisko dziecka …....................................................................................................
PESEL dziecka ….................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia …..................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania …............................................................................................................

3. Dane rodziców/opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawny
Nazwisko i imiona
Numer telefonu do
natychmiastowego kontaktu
Numer telefonu do pracy
Adres zamieszkania

e-mail
Nazwa miejsca pracy
Godziny pracy

Ojciec/ opiekun prawny

4. Informacje o dziecku (właściwe zakreślić)
Dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną tak/nie
Jeśli tak proszę wpisać jaką (nazwa instytucji) …...............................................................................
..............................................................................................................................................................
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności tak/nie
Jeśli tak proszę wpisać jakie ….............................................................................................................
Dziecko choruje przewlekle, ma wady rozwojowe tak/nie
Jeśli tak proszę wpisać jakie ….............................................................................................................
5. Rodzeństwo
Proszę wpisać rodzeństwo dziecka oraz podać wiek.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Statucie Gminnego Klubu Dziecięcego
(we właściwej rubryce przy każdym z kryteriów wstaw odpowiednio Tak lub Nie):
Lp. Kryteria

Wymagane dokumenty

1

Zaświadczenie zakładu pracy lub zaświadczenie
Dzieci obojga rodziców
pracujących lub uczących się w uczelni, szkoły lub jego kserokopia poświadczona
systemie dziennym (w tym
przez rodzica za zgodność z oryginałem
rodziców powracających do
pracy z urlopów)

2

Dzieci rodzica samotnie
wychowującego dziecko

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu lub ich
kserokopie poświadczone przez rodzica za
zgodność z oryginałem Oświadczenie rodzica o
samotnym wychowywaniu dziecka

3

Dzieci rodzica bezrobotnego
(jednego lub dwojga), który
deklaruje chęć podjęcia pracy
zawodowej i poszukuje tej
pracy

Oświadczenie rodzica (jednego lub dwojga), że
deklaruje chęć podjęcia pracy zawodowej i
poszukuje tej 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 za zgodność z
oryginałem

5

Dzieci z rodzin wielodzietnych Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny
kandydata.
(troje i więcej dzieci w
rodzinie)

Tak/nie

•

Oświadczenia wnioskodawcy.

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym. „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”.
Zobowiązuję się do
•
podania aktualnych danych kontaktowych.
•
zapoznania ze statutem Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie oraz z jego
regulaminem Organizacyjnym.
•
terminowego i regularnego uiszczania opłat.
•
przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę pełnoletnią upoważnioną
do odbioru, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
•
podawania do wiadomości Klubu jakichkolwiek zmian w deklaracji
•
przyprowadzania do klubu tylko zdrowego dziecka

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka jest Gminny Klub
Dziecięcy „Kajtek” w Józefowie
2) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia dziecka do
klubu w celu zapewnienia prawidłowej opieki w ramach funkcji : opiekuńczej, wychowawczej oraz
edukacyjnej;
3) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
4) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa
5) dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa;
6) ma Pan/Pani prawo do: a. żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
8) jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy o opiece nas dziećmi w wieku do
3 lat (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603)
9) niepodanie danych uniemożliwi skuteczną realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad
dziećmi do lat 3 oraz zadań określonych przepisami prawa;
10) dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
……………….……………………………………
(data i podpis Administratora Danych Osobowych)

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z powyższymi informacjami.
…..….......................................... .............................................
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

