Data przyjęcia wniosku: ………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele”
w Rząśni na rok 2022/2023
I. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona
Nazwisko
Pesel*
Data urodzenia

dzień

miesiąc

rok

*W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

II. Pozostałe informacje o dziecku:
Adres zamieszkania dziecka
Ulica
Nr budynku
Miejscowość

Nr lokalu
Kod pocztowy

III. Dane osobowe opiekunów prawnych:

Dodatkowe informacje o dziecku
Rodzic/opiekun 1
Imię/imiona i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej
Adres zamieszkania
Ulica
Nr budynku/ nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy

Rodzic/opiekun 2

IV. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją (właściwe zaznaczyć znakiem „x")
V.
L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

tak*

nie

punkty

1. Miejsce
zamieszkania

Oświadczenie o zamieszkaniu

10

1. Wielodzietność

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

10

2. Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

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.

10

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. Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

10

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
4. Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

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.

10

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
5. Samotne
wychowywanie
kandydata
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.

6. Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

10

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

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

a) Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący obowiązujące na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego

10

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

tak*

nie

punkty

1. Dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących Oświadczenie rodzica, opiekuna
gospodarstwo
rolne,
prowadzących
pozarolniczą prawnego
działalność gospodarczą lub uczących się w systemie
dziennym
2. Dziecko, które wychowuje się w rodzinie objętej kuratelą
sądową lub opieką asystenta rodziny

Oświadczenie rodzica, opiekuna
prawnego

8

12

V. Oświadczam:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dzieci zgłoszonych do Żłobka
1.Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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 (dalej: RODO).
Informujemy, że: Administratorem Pana/ Pani danych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Gminny Żłobek
„Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni reprezentowany przez Dyrektora.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych raz danych Pani/Pana dziecka w zakresie
działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email:kontakt@ekspertodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka są przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego
przepisami - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j. z
dnia 2021.01.13).
Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/ Pana dziecka jest wymogiem ustawowym
4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/ Pana dziecka w ściśle określonym,
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż 5lat, a w
przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Dane Pani/Pana oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że zostałem zapoznana/-y z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych
kandydatów zgłoszonych do żłobka oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Rząśnia, dnia..................2022r.
Podpis
MATKI:....................................................

Podpis
OJCA:......................................................

…………………………………………………………………………..

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

Rząśnia, dnia …………………………..

Dodatkowe dane o dziecku

Dane uznane przez rodziców/opiekunów prawnych za istotne dla zapewnienia dziecku podczas
pobytu w żłobku odpowiedniej opieki, (stan zdrowia – alergie, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny dziecka).
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………....
Urodzony dnia …………………………………………………………………………….....
Wskazania zdrowotne od lekarzy, informacja o stanie zdrowia dziecka
(w tym przyjmowanie leków)..................................................................................................
.……………………………………………………………………………….………............
Czy dziecko korzysta z pieluchy :cały dzień/tylko do spania/nie korzysta.
Godziny przyjmowania mleka modyfikowanego (proszę określić ilość i z czego dziecko pije:
butelka/kubek niekapek)…………………….........................................................................
Deklarowany czas pobytu dziecka w żłobku: od godz. …..... do godz...........
Lista produktów, na które dziecko jest uczulone…………………………................................
………………………………………………………………………………………………….
….................................................................................................................................................
Oczekiwania rodziców wobec żłobka i inne uwagi:
…..........................................................................................................……………………….
…..........................................................................................................……………………….
…..........................................................................................................……………………….
…..........................................................................................................……………………….

Rząśnia dnia ………………………

………………………………
(podpis rodziców /opiekunów prawnych)

Rząśnia, dnia.............………r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …............................................................................................... rodzic
dziecka......................................................................... (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że :
TAK/NIE* jestem zameldowany/ zamieszkuję* na terenie gminy Rząśnia pod następującym
adresem:........................................................................................................
TAK/NIE* rodzic dziecka/ współmałżonek jestem zameldowany/ zamieszkuje na terenie gminy Rząśnia
pod następującym adresem:.......................................................
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
miejscowość, data

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka *

- niepotrzebne skreślić

Rząśnia, dnia..........……….r.

Oświadczenie
Ja niżej podpisany …................................................................................rodzic
dziecka.................................................(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam , że jestem zatrudniony/a / uczę się* …...............................................................( nazwa,
miejsce zakładu pracy/ uczelni) w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy/*...........(podać wymiar czasu
pracy) w trybie stacjonarnym.
Drugi rodzic dziecka/ współmałżonek jestem zatrudniony / uczy się* …........................... (nazwa, miejsce
zakładu pracy/ uczelni) w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy/............. (podać wymiar czasu pracy)
/w trybie stacjonarnym.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
miejscowość, data
- niepotrzebne skreśli

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka *

Rząśnia, dnia …........……….r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …................................................................................rodzic
dziecka..............................................…………….(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że jestem/nie jestem* rodzicem samotnie wychowującym dziecko i nie mam nikogo, kto by mógł
zapewnić opiekę dziecku w trakcie świadczenia przeze mnie pracy.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
miejscowość, data

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka

Rząśnia, dnia.........………..r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …......….......................................................................................... rodzic
dziecka...............................................………..(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że iż moje dziecko posiada/ nie posiada* orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z przedstawionym
do wglądu dokumentem.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
miejscowość, data
- niepotrzebne skreślić

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka *

Rząśnia, dnia........………..r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …............................................................................................ rodzic
dziecka..............................…………………..(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że posiadam / nie posiadam* orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z przedstawionym do wglądu
dokumentem.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
miejscowość, data

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka

Rząśnia, dnia …......………...r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany …............................................................................................ rodzic
dziecka.....................................................................(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że wychowuję …..(liczba dzieci) w mojej rodzinie .
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
miejscowość, data

…......…...…..................................
podpis/y osób wnioskujących
o przyjęcie dziecka

