
                                                                                                                                                        Załącznik nr 2 

Do Regulaminu Rekrutacji dzieci  

do Żłobka Publicznego w Karolewie 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do Żłobka Publicznego w Karolewie 

na rok szkolny 2019/2020 

 
I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

IMIONA…………………………………………………………………………………………...…………… 

 

NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………. 

 

NR PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA I MIEJSCE  URODZENIA…………..………………………………………………...…………......... 

 

II. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

ULICA……………………………………………………………………………………….............................. 

 

NR DOMU…………………….......................... NR LOKALU……………………………………………..... 

 

KOD POCZTOWY....................................…………………………………………………….......................... 

 

MIEJSCOWOŚĆ……………………………………………………………………………….......................... 

 

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU 

PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA, ZNACZĄCE W TRAKCIE POBYTU W ŻŁOBKU 

 

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

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

IV. INFORMACJE O RODZEŃSTWIE DZIECKA ( LICZBA I WIEK ) 

 

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

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

V. DEKLAROWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 

 

OD GODZINY ……………… DO GODZINY ……………... 

 

VI. DANE MATKI/OPIEKUNA DANE OJCA/OPIEKUNA 

 

IMIĘ …...………………………………………….... 

 

NAZWISKO……………………………………..….. 

 

NR PESEL……………………………………..……. 

 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

 

………………………………………………….…… 

 

IMIĘ…………………………..…………………….. 

 

NAZWISKO………………...……………………… 

 

NR PESEL…………………….……………………. 

 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

 

…………………..…………………………………... 



 

ULICA………………………………………..……... 

 

NR DOMU…………… NR LOKALU…………….. 

 

KOD POCZTOWY....................................……….… 

 

MIEJSCOWOŚĆ…………………………………..... 

 

TEL. KONTAKTOWY……………………………...  

 

ADRES E-MAIL …………………………….……... 

 

ULICA………………….…………………………... 

 

NR DOMU…………… NR LOKALU………..…… 

 

KOD POCZTOWY..................................................... 

 

MIEJSCOWOŚĆ…………………….……………... 

 

TEL.KONTAKTOWY……………………………... 

 

ADRES E-MAIL……………………………………. 

 

NAZWA, ADRES I NR TELEFONU  

ZAKŁADU PRACY/ SZKOŁY /UCZELNI 

  

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA, ADRES I NR TELEFONU  

ZAKŁADU PRACY/SZKOŁY/UCZELNI 

  

 

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU ( zaznaczyć  X ) 

 

 

TAK 

 

NIE 

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej – troje i więcej dzieci 

(wielodzietność rodziny dziecka należy potwierdzić oświadczeniem - ZAŁĄCZNIK 

NR 1 DO KARTY ZGŁOSZENIA) 

  

2. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności  

(należy dołączyć ksero orzeczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna dziecka) 

  

3. Dziecko, którego jeden z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności  

(należy dołączyć ksero orzeczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna dziecka) 

  

4. Dziecko, którego oboje rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności  

(należy dołączyć ksero orzeczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna dziecka) 

  

5. Dziecko, którego rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności  

(należy dołączyć ksero orzeczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna dziecka) 

  

6. Dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca  
(samotne wychowywanie dziecka w rodzinie należy potwierdzić prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktem zgonu 

oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KARTY 

ZGŁOSZENIA) 

  

7. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje opiekę w Żłobku lub wychowanie 

przedszkolne w Przedszkolach Samorządowych: w Borku Wlkp., w Karolewie 

lub w Zimnowodzie  
(należy potwierdzić oświadczeniem - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO KARTY 

ZGŁOSZENIA) 

  

8. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, uczących się lub 

studiujących 

(należy potwierdzić oświadczeniem - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO KARTY ZGŁOSZENIA 

 

  



9. Dziecko umieszczone w pieczy zastępczej  

(należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna dziecka) 

  

VIII. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

w/w wymienionym zakresie na potrzeby rekrutacji do Żłobka Publicznego w Karolewie. 

 

IX. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną. 

 

X. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Równocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z art.233 kodeksu 

karnego. 

 

 

…………………………………….                                   ……………………………………….... 
              Miejscowość                                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego 

 

 

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

               Miejscowość                                                                        Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Do wniosku dołączam załączniki potwierdzające kryteria w liczbie: ……………… 

 

Adnotacja Dyrektora Żłobka dotycząca zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do Żłobka: 

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

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

 

Podpis Dyrektora Żłobka                                                                                         

Klauzula informacyjna RODO 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 (Dz. Urz. UE Nr 119)  

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

informuję, że:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Publicznego w Karolewie z siedzibą w Karolew 

4, 63-810 Borek Wlkp. tel.661 713 613, e-mail: zlobek@borekwlkp.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w 

Karolewie. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.  

6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, oraz warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji 

dzieci do Żłobka Publicznego w Karolewie. 

mailto:daneosobowe24h@wp.pl

