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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2023 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach 

z dnia 28.02.2023  roku 

............................................................................. 
/Imię i nazwisko wnioskującego Rodzica (opiekuna prawnego)/ 

 

 

 

Wpłynęło dnia ………………………….. o godz…………… 

 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKO-GMINNEGO ŻŁOBKA  

W DALESZYCACH 

 
 

1. Dane dziecka: 

a) Imię i nazwisko dziecka....................................................................................................................... 

b) Data urodzenia : ……………………………………………………………………...……………... 

c) PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _(w przypadku gdy nie na nadano, numer dokumentu        

potwierdzającego tożsamość) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

d) Obywatelstwo : …………………………………………………………………………………….. 

e) Adres zamieszkania dziecka............................................................................................................... 

f) Czy dziecko uczęszczało już do żłobka (tak/nie)*, nazwa placówki: 

................................................................................................................................................................. 

g) dziecko posiada/nie posiada rodzeństwa* (jedno, dwoje, więcej)* - jeśli tak  

w jakim wieku ?................................................................................................................................... 

h) dziecko posiada rodzeństwo w Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach (tak/nie)* 

i) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli tak to jakie?) ……..………...…………….. 

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

2.  Informacje o stanie zdrowia: 

a) dziecko urodzone w porodzie: przedwczesnym, o czasie, po terminie*, uzyskało liczbę punktów          

wg Apgar: .............................................................................................................................................. 

b) odżywianie: 

 - mleko (jakie) ........................................................................................................................................ 

 - ograniczenia pokarmowe, diety:………………………………………………………………………. 
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c) przebyte choroby zakaźne i inne............................................................................................................ 

d) pobyty w szpitalu (z jakiego powodu).................................................................................................. 

e) dziecko pod stałą opieką lekarską (z jakiego powodu)……………………………………………… 

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

f) zalecenia lekarskie: ............................................................................................................................ 

 

3. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

 

 MATKA / OPIEKUN 

PRAWNY 

OJCIEC / OPIEKUN 

PRAWNY 

 

    IMIĘ  

 

  

 

NAZWISKO 

 

  

PESEL 

( w  przypadku gdy nie na nadano, numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ) 

  

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

  

 

TELEFON KONTAKTOWY 

 

 

 

 

ADRES E-MAIL 

 

  

MIEJSCE PRACY / 

POBIERANIA NAUKI 

NR TELEFONU 

  

 

CZAS PRACY 

OD – DO 

  

DODATKOWY 

 NR TELEFONU DO DYSPOZYCJI 

ŻŁOBKA 
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4. Dodatkowe informacje o dziecku: (stała choroba, wady rozwojowe, alergie) 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Daleszyce,dnia ...................................... 

                

 

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

  podpis matki/opiekuna prawnego                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

                       
 

*właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Organizacyjnym Miejsko – Gminnego 

Żłobka  w Daleszycach 

 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                          podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

    

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem  się z Regulaminem Rekrutacji dzieci do Miejsko – 

Gminnego Żłobka w Daleszycach. 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                             podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

3. Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych 

przedstawionych   karcie. 

 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                           podpis ojca/opiekuna prawnego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

        

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: 

RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imię  i nazwisko dziecka 

do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym przeprowadzanym w Miejsko – Gminnym Żłobku 

w Daleszcyach poprzez podanie tych danych do publicznej wiadomości  na liście dzieci przyjętych do żłobka 

(na wszystkich listach, jeżeli będzie sporządzona lista rezerwowa i ostateczna). 

Administratorem danych Państwa dziecka jest: Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka   w Daleszycach  ,      

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11C, 26-021 Daleszyce; tel: 41 3336001; email: zlobek@daleszyce.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  : pani Justyna Mikuśkiewicz – Kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: justynam2959@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 664737322; 

Podstawa prawna: Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. a, b, c 

RODO w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych żłobka określonych w ustawie z dnia 4 lutego 

2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.603), a w zakresie podania danych 

dziecka do publicznej wiadomości na podstawie niniejszej zgody.  

Celem przetwarzania danych jest podanie do publicznej wiadomości danych dziecka (wyłącznie imię                   

i nazwisko) przyjętego do żłobka co jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane 

osobowe dziecka będą przetwarzane na tej podstawie wyłącznie przez czas trwaniarekrutacji do 

żłobka.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli 

obowiązku informacyjnego umieszczonej powyżej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych, prawie ich poprawiania, usuwania, 

przenoszenia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej 

formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

• konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (jej cofnięcia) w tym 

zakresie jest niemożność wzięcia udziału dziecka w postępowaniu  rekrutacyjnym do żłobka. 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

Daleszyce, dnia……………………………. 

 

 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                    podpis ojca/opiekuna prawnego          
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WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

Potwierdzenie spełniania kryterium kwalifikacyjnych zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Dzieci         

do Miejsko – Gminnego Żłobka w Daleszycach 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ                                                                                                                                                                               

(w przypadku spełniania danego kryterium potwierdzonego załącznikiem proszę zaznaczyć właściwe) 

 Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Załącznik 

1. Dziecko które :   

 w roku szkolnym poprzedza-

jącym uczęszczało do żłobka 

 

Informacja na podstawie dokumentacji znajdującej się 

w Miejsko – Gminnym Żłobku w Daleszycach 

TAK/NIE 

 

posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności 

Orzeczenie o 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. 
 

TAK/NIE 

 

 

 

jest objęte pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie             

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 
 

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. 

 

 

 

 

TAK/NIE 

 

jest z rodziny wielodzietnej 

Karta Dużej Rodziny 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny. 
 

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

TAK/NIE 

TAK/NIE 

 

posiada rodzeństwo korzy-

stające z usług żłobka 

 

Informacja na podstawie dokumentacji znajdującej się 

 w Miejsko – Gminnym Żłobku w Daleszycach 

 

 

TAK/NIE 

2. 

 

Dziecko rodziców, którego  :    

  

 

 

Ojciec/opiekun prawny,  wy-

konuje pracę na podstawie 

umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, uczy się  w 

trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub poza-

rolniczą działalność gospo-

darczą. 

• Jeden z poniższych dokumentów: 

• zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie 

okresu rekrutacyjnego, 

• w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, 

rodzicielskim – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez praco-

dawcę z uwzględnieniem daty planowanego zakończenia urlopu, wysta-

wione w dacie okresu rekrutacyjnego 

• zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnopraw-

nej, 

• kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz        

z oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu 

• zaświadczenie z uczelni,szkoły 

• zaświadczenie wydane przez organ lub instytucję do tego uprawnioną 

 

 

TAK/NIE 

 

 

 

TAK/NIE 
 

 

 

 

TAK/NIE 

 

TAK/NIE 

TAK/NIE 

TAK/NIE 
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Matka/opiekun prawny,  wy-

konuje pracę na podstawie 

umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w 

trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub po-

zarolniczą działalność go-

spodarczą. 
 

 

 

Jeden z poniższych dokumentów: 

• zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie 

okresu rekrutacyjnego, 

•  w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, 

rodzicielskim – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez praco-

dawcę z uwzględnieniem daty planowanego zakończenia urlopu, wysta-

wione w dacie okresu rekrutacyjnego 

• zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, 

• kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z 

oświadczeniem rodziców, że nie uległa zawieszeniu 

• zaświadczenie z uczelni,szkoły 

• zaświadczenie wydane przez organ lub instytucję do tego uprawnioną  

 

 

TAK/NIE 

 

 

 

TAK/NIE 

 

TAK/NIE 

 
 

TAK/NIE 

TAK/NIE 

TAK/ NIE 

3. 

 

Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewy-

chowywaniu 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 lub kopia poświadczona za zgodność         

z oryginałem przez rodzica kandydata.  

 

 

TAK/ NIE 

4. 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. 
 

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. 

 

 

TAK/ NIE 
 

5. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata  

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-

czenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych.  
 

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. 

 

TAK/ NIE 

6. Niepełnosprawność rodzeń-

stwa kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-

czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych  
 

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.  

 

TAK/ NIE 

7. Dziecko, którego rodzice ko-

rzystają z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub inne udokumentowane 

wskazania do uczęszczania 

dziecka do żłobka  

Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej lub inne orzeczenia, do-

kumenty decyzje wydane przez organ lub instytucje do tego uprawione. 

 

TAK/ NIE 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu dziecka do Żłobka 
 

Dziecko zostało przyjęte od dnia ..........................................................................................  

 

Dziecko nie zostało przyjęte z powodu ................................................................ ................ 
 
 

Daleszyce, dnia ..............................                                                    przewodniczacy Komisji .... .............................................. 

                            Członek  .……………………………… 

Członek  . …. .………………………… 

                                                                                                                                   Członek  ….…………………… 


