
 
 

 

……………………………………………..      
     (imię i nazwisko składającego wniosek) 

Kierownik 

          Klubu Dziecięcego 

             W Pinczynie 

   Ul. Gajowa 7 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego w Pinczynie 

I. Dane osobowe dziecka i jego rodziców 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię/Imiona i Nazwisko dziecka  

2. Data urodzenia  dziecka  

3. PESEL dziecka 

 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 

dziecka  

Matki  

 

Ojca 

 

 

5. PESEL  Matki 

jeśli nie nadano PESEL podać datę  

urodzenia 

           

6. PESEL  Ojca 

jeśli nie nadano PESEL podać datę  

urodzenia 

           

7. Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i dziecka  

 

Kod pocztowy  

Miejscowość / Gmina  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

8. Adres miejsca zamieszkania  

ojca / matki* jeśli jest różny  

od adresu wskazanego w pkt 7 
 

*Niewłaściwe skreślić 

Kod pocztowy  

Miejscowość / Gmina  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

9. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów  

rodziców dziecka o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 

elektronicznej 

 



 
 

 
 

10. Miejsce pracy lub miejsce pobierania 

nauki 

Matki  

Ojca  

11. Dane o stanie zdrowia dziecka w tym 

stosowanej diecie, rozwoju 

psychofizycznym dziecka itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Statucie Klubu Dziecięcego i załącznikach do 
wniosku potwierdzających ich spełnianie 

* we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z poniższych kryteriów wstaw znak X 

L.p Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak*) Nie*)  

1.  Wielodzietność rodziny 

dziecka (ilości dzieci w 

rodzinie) 

 Oświadczenie rodzica   

2. Niepełnosprawność 

dziecka 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu  lub kopia poświadczona „za  zgodność 

z oryginałem  przez rodzica kandydata” 

  

3. 
Samotne wychowywanie 

dziecka w rodzinie  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu  kopia poświadczona „za  zgodność 

z oryginałem  przez rodzica kandydata” 

  

4. 
Objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 697). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu  lub kopia poświadczona „za  zgodność 

z oryginałem  przez rodzica kandydata” 

  



 
 

 
 

5. 
Oboje rodziców dziecka 

pracuje lub uczy się 

w systemie dziennym 

Zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie 

uczelni, szkoły lub jego kserokopia. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu  lub kopia poświadczona „za  zgodność 

z oryginałem  przez rodzica kandydata” 

  

6. 
Rodzic dziecka pracuje na 

terenie Gminy Zblewo. 

Zaświadczenie z zakładu pracy. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu  lub kopia poświadczona „za  zgodność 

z oryginałem  przez rodzica kandydata” 

  

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach ………….......... 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku 
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym1 . 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest: Klub 
Dziecięcy w Pinczynie. 

 Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3  z dnia 4 lutego 2011r. (Dz.U. 2019 r., poz.409) 

 Osoba składająca wniosek oraz załączniki do wniosku ma prawo dostępu do treści zawartych w nich 
danych oraz ich poprawiania. 

 

 

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

                     Miejscowość i  Data                             Czytelny podpis rodzica/ców dziecka  

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  
nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 


