KARTA ZAPISU DZIECKA DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA
NA ROK SZKOLNY ...................................
(Kartę zapisu wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Kartę zapisu należy wypełnić
drukowanymi literami. W przypadku, gdy pytanie wymaga udzielenia odpowiedzi, należy zakreślić
odpowiednio TAK lub NIE)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Miejskiego Żłobka znajdującego się przy ulicy: Osiedle Orłowiec 39
w Rydułtowach
I. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Nazwisko
Imię

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

nr domu

nr
mieszkania

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE OSOBOWE
MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica nr domu i mieszkania
Informacja o zatrudnieniu
Zakład pracy
Godziny pracy
Poświadczenie zakładu
Pracy
Pieczątka firmowa i imienna

Osoba powracająca do pracy z
urlopu macierzyńskiego /
wychowawczego
Poświadczenie zakładu pracy
Pieczątka firmowa i imienna

DANE OSOBOWE
OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Numery telefonów kontaktowych
Zakład pracy
Telefon komórkowy
Telefon domowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Czas pobytu dziecka w żłobku od godziny ……………………….do godziny ………………………………
Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w
Żłobku np. stałe choroby, wady rozwojowe, uczulenia, przebyte choroby zakaźne itp.

III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU REKRUTACYJNEGO ( należy dokonać
wyboru)
KRYTERIA POSTĘPOWANIA
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

TAK

NIE

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 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 - w oryginale, lub poświadczonych kopiach
IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do żłobka w dniu
1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 3 dni, dziecko zostaje wykreślone
z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie
zgłoszenia dziecka do żłobek „ dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania
placówki ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych)
Zobowiązuję się do :
(1) przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka,
(2) regularnego uiszczania należnych opłat z tytułu korzystania mojego dziecka ze żłobka
w wyznaczonym terminie,
(3) przekazywania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach,
(4) powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola za dwutygodniowym wyprzedzeniem:
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca
(5) przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną
do odbierania w wyznaczonych godzinach, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,
(6) podpisania umowy w sprawie korzystania przez dziecko z opieki żłobkowej.
…………………………………………..………..
podpis matki/ opiekunki prawnej

………………………………..………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych
osób do przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka
(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie)

Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym
(imię i nazwisko rodzica)

o numerze ................................................... upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego
dziecka z przedszkola następujące osoby:
Lp Nazwisko i imię osoby upoważnionej

Stopień
pokrewieństwa

Seria i nr dowodu
osobistego

........................................................
(podpis rodzica)
Data wypełnienia zgłoszenia - ………………………………., dnia ........................ 20.......... r.
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Stanowią materiał
pomocniczy przy kwalifikacji dzieci do żłobka oraz przy rozpoznaniu sytuacji wychowawczej dziecka.
Wypełniony formularz należy złożyć do 30 kwietnia bieżącego roku

Decyzja Dyrektora o przyjęciu dziecka do Żłobka
( wypełnia żłobek)

1.
2.

Dziecka zostało przyjęte od dnia……………………………………………………………………………………………
Dziecko nie zostało przyjęte z powodu…………………………………………………………………………………………

Rydułtowy, dnia ………………………..
……………………………………………
( pieczątka i podpis dyrektora)

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do żłobka
w roku szkolnym 2020/2021
dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Żłobek w Rydułtowach
2.Przedstawicielem Administratora Danych jest: Dyrektor Miejskiego Żłobka w Rydułtowach
3.Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) rekrutacja dzieci do żłobka
b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa oświatowego;
4.Podstawa prawna przetwarzania:
a) Ustawa z dnia 4lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z póź. zm.
b) UCHWAŁA NR29.198.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22.11.2012r
5.Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji i
po jej zakończeniu:
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do żłobka przez okres uczęszczania;
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres roku od
zakończenia procesu rekrutacji;
6.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
7.Mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania i uzupełniania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym
(art.16 RODO);
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18
RODO);
d) wniesienie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.77 RODO).
8.Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Ofiar Terroru 36, 44280 Rydułtowy;
9.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

……………………………………….

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

podpis matki lub opiekunki prawnej

podpis ojca lub opiekuna prawnego

(imię i nazwisko rodzica)
......................................................…
.........................................................
(adres)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA,
KANDYDATA DO ŻŁOBKA
Ja niżej podpisana/y:oświadczam,że jestem rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka ........................................…………….., (numer PESEL dziecka) …………………..
(imię i nazwisko dziecka)
samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe.
Jestem:1
1)stanu wolnego,
2)wdową/wdowcem,
3)w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
4)osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5)osobą pozostająca w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek
został pozbawiony praw rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia wolności.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
...................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
..............................., dnia......................................
W przypadku wskazania pkt. 2-5wymagane jest dołączenie dokumentów
potwierdzających sytuację składającego oświadczenie
.

Niewłaściwe skreślić.
2Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
–kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega kar
ze pozbawienia wolności do lat 3
1

…………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
………………………………………....
…………………………………............
(adres rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny
Oświadczam że w skład mojej rodziny wchodzi ………….......... dzieci pozostających na moim
utrzymaniu:.....................................
Imię nazwisko dziecka

…………………………………………….
( miejscowość i data )

Stopień pokrewieństwa

Wiek dziecka

..............................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………………….
( miejscowość i data )

................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

