Заява №
Завершується підрозділом
Дата подання
Час подання

ЗАЯВА НА ПРИЙНЯТТЯ
ДО ДИТЯЧОГО САДКА З 1 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ
(стосується дітей, які мають право відвідувати дитячий садок)

При заповненні заявки надайте дані відповідно до фактів. Підтвердження неправди тягне за
собою кримінальну відповідальність за ст. 233 Закону від 6 червня 1997 року. Кримінальний
кодекс ( тобто Законодавчий КОДЕКС 2021 року, ст. 2345 із змінами).
Заявка подається лише до підрозділу, зазначеного на 1 місці списку преференцій, у термін,
зазначений у розкладі. Поля, позначені зірочкою, є обов’язковими для заповнення в заявці.
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ КАНДИДАТА
Імя: *

Прізвище: *

PESEL *
Дата народження*

день

місяць

рік

У разі відсутності номера PESEL вкажіть тип, серію та номер іншого документа, що посвідчує
особу:

ДЕТАЛІ АДРЕСИ КАНДИДАТА
Адреса
Воєвудство*

вул

Область *

Номер
будівлі *

Гміна*

Поштовий індекс *

Місто *

Пошта *

Номер
квартири

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА
Свідоцтво про спеціальну освіту
Номер (и) PESEL
Дохід на одну особу в сім'ї кандидата *
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БАТЬКІВСЬКІ ДАНІ
(Якщо встановлено право опіки над дитиною, надайте відомості про законних опікунів)

Мати / законний опікун

Батько/законний опікун

Ім'я та прізвище *
Телефон *
Адреса електронної
пошти *
Адреса
Країна *
Воєвудство*
Область*
Гміна *
місто *
вул
Номер будівлі *
Номер квартири
Поштовий індекс *
Пошта *
СПИСОК ВИБРАНИХ САДОК ТА ГРУП ЗА УВАЖЕННЯМ *
(ви можете вибрати до 3 одиниць та груп набору відповідно до віку дитини; будьте обережні, вибирайте
лише ті групи набору, які відповідають віку дитини)

Ні.

назва підрозділу

група

1
2
3

КРИТЕРІЇ ДОПУСКА
Будь ласка, позначте відповідну відповідь . Якщо ви виберете ВІДМОВИТИ ВІДПОВІДІ, критерій, до якого
відноситься ця відповідь, не буде враховано при відборі дитини до дитячого садка. Деякі критерії
необхідно задокументувати – якщо відповідь ТАК на цей критерій, разом із Заявкою необхідно подати
відповідні документи.

Основні критерії
Багатодітна сім'я кандидата (3 і більше дітей)

так ні

Інвалідність кандидата

так ні
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Інвалідність одного з батьків кандидата

так ні

Інвалідність обох батьків кандидата

так ні

Інвалідність брата або сестри кандидата

так ні

Самотнє виховання кандидата в сім'ї

так ні

Взяття кандидата під опіку

так ні

Автоматичний
Кандидат проживає в гміні, де проводиться набір

------------

Критерії Гміни
Кандидат, підпорядковується обов’язковій річній
дошкільній підготовці (6-річний) або кандидат старше 6
років з відстроченою обов’язковою освітою.
Кандидат, чиї обидва батьки/опікуни працюють,
виконують роботу за цивільно-правовим договором,
навчаються повний робочий день, ведуть фермерське
господарство чи бізнес - критерій також стосується того
з батьків/опікуна, які виховують кандидата самостійно
Кандидат, у якого один із батьків/опікунів працює,
виконує роботу за цивільно-правовим договором,
щоденно навчається, веде фермерське господарство
або веде підприємницьку чи несільськогосподарську
діяльність.
Кандидат, чиї брати і сестри в наступному навчальному
році продовжать дошкільну освіту в державному
дитячому садку або іншій формі публічної дошкільної
освіти в ґміні Бяле Блота.
Дохід на одну особу в сім'ї кандидата у разі доходу в
розмірі, меншому або дорівнює розміру, зазначеному у
ст. 5 сек. 1 Закону від 28 листопада 2003 р. про сімейні
допомоги (Законодавчий кодекс 2020 р., ст. 111).
Дохід на одну особу в сім'ї кандидата, якщо дохід
перевищує розмір, зазначений у ст. 5 сек. 1 Закону від
28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги
(Законодавчий кодекс 2020 р., ст. 111).

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати

Так / Ні / Я відмовляюся
відповідати
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ЗАЯВИ
Я підтверджую, що всі дані, надані в цій заяві, є фактично правильними. Мені відомо про
кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень.
Заявляю, що ознайомився з положеннями Закону від 14 грудня 2016 року – Закону про освіту
(глава 6), включаючи правила зарахування до дитячих садків та нормативно-правові акти.
Зокрема, мені відомо про повноваження відбіркової комісії, яка розглядає цю заявку, щодо
підтвердження обставин, зазначених у вищезазначених заявах.
Я визнаю, що якщо дитина відповідає вимогам до підрозділу, я буду зобов’язаний (а)
підтвердити бажання користуватися послугами підрозділу протягом терміну, зазначеного в
розкладі процедури найму. Мені відомо про відсутність підтвердження заяви у вищезазначений
термін означає виключення дитини з кваліфікаційного списку та втрату місця у групі дитячого
садка.

……………………………… ..................
………… ..
підпис матері/законного опікуна

……………… ………… ..
підпис батька/законного опікуна

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Контролером даних, які обробляються в рамках процесу набору, є одиниці, зазначені в списку переваг.
Дані в обсязі, що міститься в цій формі, будуть оброблені для здійснення процесу набору до вибраних підрозділів.
Правовою основою обробки даних є ст. 6 сек. 1 літ. c) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від
27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а
також про скасування Директиви 95/46 / EC (загальне положення про захист даних), надалі –RODO, у зв’язку з
положеннями глави 6 Закону про освіту від 14 грудня 2016 року.
Одержувачами персональних даних, що містяться в заявці, можуть бути: уповноважені суб’єкти, що надають ІТпідтримку процесу прийому на роботу, діючі на основі договору про обробку даних від імені адміністраторів, орган,
що керує підрозділами, до яких кандидат звертається для вступу, публічні Адміністративні органи, уповноважені
отримувати таку інформацію на підставі положень прав Інформацією про поточну процедуру прийому на роботу,
включаючи, зокрема, інформацію про факт кваліфікації та прийняття кандидата, обмінюватимуться (через електронну
систему підтримки процесу набору) між підрозділів, зазначених у списку переваг, з метою покращення процесу
набору та усунення явища блокування місць.
Дані не будуть передані в третю країну або міжнародну організацію.
Дані, зібрані під час прийому на роботу, зберігатимуться в підрозділі, до якого буде прийнято кандидата, не довше,
ніж до кінця періоду, протягом якого кандидат відвідує цей підрозділ (відповідно до частини 1 статті 160 Закону про
освіту). Підрозділи, до яких кандидат не допущений, зберігають його дані протягом одного року, якщо рішення
директора підрозділу не було оскаржено до адміністративного суду і провадження не було закінчено остаточним
рішенням, тоді дані зберігається до набрання рішенням законної сили.
Законні опікуни кандидата мають право отримати доступ до персональних даних кандидата, вимагати їх виправлення
або видалення. Подання запиту на видалення даних рівносильно відмові від участі в процесі набору. Крім того, вони
мають право вимагати обмеження обробки у випадках, зазначених у ст. 18 RODO.
У рамках процесу набору, дані не обробляються на підставі ст. 6 сек. 1 літ. e) або f) RODO, тому право на заперечення
відповідно до ст. 21 RODO не застосовується. Так само, у зв’язку з тим, що єдиною правовою підставою для обробки
даних у процесі прийому на роботу є ст. 6 сек. 1 літ. c) RODO, немає права на перенесення даних відповідно до ст. 20
RORO.
Під час обробки даних для цілей процесу найму немає автоматизованого прийняття рішень або профілювання,
зазначених у ст. 22 сек. 1 і 4 RODO. Це означає, що жодні рішення щодо вступу до підрозділу не приймаються
автоматично та не створюються профілі кандидатів.
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Законні опікуни кандидата, якщо вони стверджують, що обробка даних під час прийому на роботу порушує чинне
законодавство, має право подати скаргу до контролюючого органу відповідно до ст. 77 RODO. У Польщі наглядовим
органом, про який йдеться, є президент Управління захисту персональних даних. Слід пам’ятати, що ця процедура
стосується лише питання законності обробки персональних даних, а не ходу процесу прийому на роботу, для якого
шлях оскарження передбачений нормами Закону про освіту.
Надання даних, що містяться в цій формі та доданих документах, не є обов’язковим, однак це умова, яка дозволяє
подати заяву про вступ до підрозділу або скористатися пріоритетом при вступі на основі індивідуальних критеріїв
набору, що випливає з положень ст. Розділ 6 Закону про освіту, зокрема положення ст. 150 цього Закону. Це означає,
що надати дані, що містяться в заявці, необхідно для участі в процесі набору до підрозділу, а надати (включаючи
додавання відповідних документів) дані, що підтверджують виконання індивідуальних критеріїв пріоритету набору,
необхідно для можливості використання цих критеріїв. .
Контактні дані Уповноваженого із захисту даних для окремих підрозділів (вказані в списку переваг) представлені в
таблиці нижче. Зверніть увагу, що ці дані використовуються лише для контакту з питань, безпосередньо пов’язаних з
обробкою персональних даних. Уповноважений із захисту даних не має та не надає інформацію про хід процесу
набору, зокрема інформацію про освітню пропозицію, статус заявки, бали, критерії чи результати набору .
назва підрозділу

Контактні дані спеціаліста із захисту даних

………………………………………………………………………………………………
.. ………… ..
підпис матері/законного опікуна

підпис батька/законного опікуна

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИТИНУ
(додаткова інформація добровільно надається батьками/опікуном відповідно до статті 155 Закону від 14
грудня 2016 року – Закон про освіту (тобто Законодавчий журнал 2021 року, ст. 1082 із змінами).

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

..

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

..

………

…………

Місто …………………………………………… .., дата ………………………………………….
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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ КАНДИДАТА
1. Підтвердження отримання заявки
Заявку прийнято __________________
печатка підрозділу та підпис уповноваженого працівника:

2. Підтвердження прийняття декларацій та довідок про відповідність кандидата
критеріям прийому на роботу
Документи прийнято __________________ у кількості _______ комплектів
печатка підрозділу та підпис уповноваженого працівника:
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