
 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!   
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z zapewnieniem opieki nad dziećmi do 

lat 3, pragniemy podjąć kroki w celu pozyskania środków i zorganizowania pierwszego w historii 

Gminy Jemielno klubu dziecięcego. Aby jak najlepiej przygotować się do tego zadania, uprzejmie 

prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która dostarczy nam kluczowych informacji.  

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 4 marca 2022 roku: 

- w wersji papierowej do Urzędu Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno 

 LUB  
- złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Irządzach lub Szkoły Podstawowej w Jemielnie, 

LUB  
- wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@jemielno.pl w tytule 

wiadomości wpisując: “Ankieta – klub”  

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz. U. 

2022, poz. 75)  jedną z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są kluby dziecięce.  

 Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku 

życia. 

 W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie 

względem każdego dziecka.  

 

Wójt Gminy Jemielno  

Anita Sierpowska  

 

 

 

Ankieta (anonimowa) dotycząca 

zapotrzebowania na klub dziecięcy w Gminie Jemielno  

 

W każdym pytaniu należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

 

1. Czy jest Pani/Pan zainteresowana (-y) zorganizowaniem opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w formie klubu dziecięcego: 
 tak 

 nie 

 

2. W jakim wieku ma Pani/Pan dziecko: 
 od 20 tygodnia życia do 12 miesięcy 

 od 1 do 2 lat 

 od 2 do 3 lat 

 nie mam dzieci, ale w przyszłości jestem zainteresowana/y opieką nad dziećmi do lat 3 

 

3. Jaka jest Pani/Pana sytuacja  obecnie: 
  przebywam na urlopie macierzyńskim 

  przebywam na urlopie wychowawczym 

  jestem osobą pracującą 

  jestem osobą bezrobotną poszukującą pracy /zarejestrowana w urzędzie pracy/ 

  jestem osobą nieaktywną zawodową / zajmuję się opieką i wychowywaniem dzieci 

 

4. Przez ile godzin dziennie chciałaby/chciałby Pani/Pan korzystać z opieki 

zorganizowanej dla swojego dziecka w formie klubu dziecięcego?  
  od 5 do 6 godzin 

  od 7 do 8 godzin 

  od 9 do 10 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

5. Proszę określić maksymalną wysokość środków finansowych, które może Pani/Pan 

przeznaczyć na opłaty związane z pobytem dziecka w klubie dziecięcym: 

  do 500 zł miesięcznie 

  od 600  do 700 zł miesięcznie 

  800 zł i więcej miesięcznie 

nie posiadam środków finansowych na pokrycie opłat za pobyt dziecka w klubie 

dziecięcym  z  powodu złej sytuacji finansowej 

 

6. Miejscem mojego zamieszkania jest: 
 Gmina Jemielno 

 inna gmina 

 

7. Jeżeli nie planuje Pani/Pan skorzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie 

klubu dziecięcego to powodem tego jest (proszę wskazać 3 powody):  

 

 

 

wsparcie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem ze strony dziadków dziecka 

 

 

 

 inne, jakie…………………………………………………………………………….. 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Jemielnie, Jemielno 81, 56-209 Jemielno. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@rodo-leszno.co.m.pl , tel: 783479791. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podsta-

wie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cel 

przetwarzania: w zależności od charakteru sprawy wynikać będzie z konieczności załatwienia Pani/Pana wnio-

sku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, jak również nie-

zbędność ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, niezbędność do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez ADO. 

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania dofinansowania dotyczącego zwiększenia dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobo-

wych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
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