
                                                                                                                                  
                    KARTA ZGŁOSZENIA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2

          W KĘTRZYNIE  UL. WIERZBOWA 2
            NA ROK SZKOLNY 2021 /2022

I. DANE DZIECKA:

 Imię dziecka   Drugie imię   dziecka   Nazwisko dziecka

                                                                   

PESEL ………………………………………..

Data urodzenia /dzień, miesiąc, rok/, miejsce urodzenia …………………………………………….

Adres zamieszkania dziecka (z kodem) ……………………………………………………………….

Czas pobytu dziecka w Żłobku   od godz. ……………………… do godz. ………………………….

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z posiłków:

I  Śniadanie 

II Śniadanie

Obiad

*proszę o zaznaczenie X jeżeli dziecko będzie korzystało z w/w posiłków.

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW:

             DANE  MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania

Adres poczty elektronicznej

Numer telefonu kontaktowego

Numer telefonu do pracy



III.
Do żłobka przyjmowane są dzieci:

NALEŻY ZAZNACZYĆ

X PRZY WYBRANYM

KRYTERIUM

KRYTERIA

WARTOŚĆ

PUNKTOWA

POTWIERDZENIE

KRYTERIUM

□
 

Rodziców, którzy pracują zawodowo i / lub 

uczą się / studiują w trybie dziennym 20 pkt

*Oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik 

Nr 1 do karty zgłoszenia)

*zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
zawierające informacje o dziennym 
systemie nauki.

□
Matek  lub   ojców,  wobec  których  orze-

czono  znaczny  lub umiarkowany   stopień 

niepełnosprawności    bądź  całkowitą    nie-

zdolność    do  pracy  oraz  niezdolność    do 

samodzielnej egzystencji, na podstawie od-

rębnych przepisów

17 pkt

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności 

lub innego  dokumentu potwierdzającego 

całkowita niezdolność do pracy

□ Matek lub ojców samotnie wychowujących 14 pkt

Kopia wyroku sądu lub oświadczenia ro-

dzica/opiekuna prawnego o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz o nie wy-

chowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem  (załącznik nr 2 do karty 

zgłoszenia)

□ Rodzeństwo kandydata  uczęszcza do żłobka

publicznego

11pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

o kontynuacji pobytu w żłobku rodzeń-

stwa kandydata. (załącznik nr 3 do karty

zgłoszenia)

□
 

Z rodzin wielodzietnych 8 pkt

Potwierdzenie w pkt. IV karty zgłoszenia

*proszę o zaznaczenie X przy wybranym kryterium

IV. INFORMACJA O STANIE RODZEŃSTWA:

Liczba rodzeństwa ……………………………. wiek rodzeństwa ……………………………………………………

V.  INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Żłobku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych

proszę o przekazanie istotnych danych o stanie zdrowia (Żłobek zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wy-

maganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej).

a) czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: Tak / Nie * Jeżeli Tak to jakie ? 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

b) czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej: Tak / Nie * Jeżeli Tak to jakiej? 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….



 c) czy dziecko jest pod stałą opieką lekarską: Tak / Nie * Jeżeli Tak to z jakiego powodu ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

 d) czy dziecko przyjmuje na stałe leki: Tak / Nie * Jeżeli Tak to z jakie ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

 e) czy dziecko ma alergię sezonową: Tak / Nie * Jeżeli Tak to jaką ? 
……............................................................................……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

f) czy dziecko ma alergię pokarmową: Tak / Nie *Jeśli tak to na jakie produkty?

 Dodatkowe uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka: ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

*proszę o podkreślenie właściwej odpowiedzi

 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o stanie zdrowia dziecka są prawdziwe. 
Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie ul. Wierzbo-
wa 2.

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

                                                            czytelny podpis Rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dyrektora Żłobka danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie zgłosze-
nia, w celach związanych z przyjęciem, pobytem mojego dziecka w Żłobku i prawidłową organizacją pracy placówki,
zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn.zm.)     i Roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 Wyrażam zgodę                                                                                                

  Kętrzyn, dnia ……………………..                                 ……………………………………………………………      

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

                                                                                                 czytelny podpis rodziców opiekunów prawnych             



KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzą -
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek Miejski nr 2

z siedzibą w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2, 11-400 Kętrzyn.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobo-

wych możliwy jest przy użyciu danych kontaktowych placówki lub poprzez adres e-mail iod-zlobek2@smer-
fowa-kraina.ketrzyn.pl

3. Dane osobowe dzieci i rodziców w formularzu naboru będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji. art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza -
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (dalej: „RODO”) 

4. Odbiorcami danych osobowych podanych w ramach procesu rekrutacji może być uprawniony podmiot obsłu-
gi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia prze-
twarzania danych, organ prowadzący w zakresie zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów pra-
wa.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której dziecko zostanie
przyjęte nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do tej jednostki. Jednostki, do których
dziecko nie zostało przyjęte przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora jednostki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakoń-
czone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyro-
ku. 

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania usunięcia, na zasadach okre-
ślonych w art. 15 – 17 RODO 

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; c. wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO gdy uznają, iż przetwarza-
nie ich danych osobowych narusza przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

1. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ust a – b należy skontaktować się z Administratorem
lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych. 

2. Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak
warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwia korzystanie z uprawnień
wynikających z kryteriów rekrutacji.

3. Państwa dane w trakcie przetwarzania na potrzeby procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zauto-
matyzowany w tym poddawane profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO Dane nie będą prze -
kazywane do państwa trzeciego.

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i znane mi są przysługujące prawa.

             …………………………………………………

                  /podpis Rodziców/opiekunów prawnych/



                                                                                                                                       Załącznik Nr1
                                                                                                                                do Karty rekrutacyjnej
                                                                                                                 Żłobek Miejski nr 2 w   Kętrzynie      
                                                                                                                                     ul. Wierzbowa 2   
                                       
                                                                                                    

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

                                                                           Oświadczenie
                                         o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych 
                                         o zatrudnieniu jednego rodzica/opiekuna prawnego 
                   o studiowaniu w trybie stacjonarnym  jednego rodzica/opiekuna prawnego
                   o studiowaniu w trybie stacjonarnym obojga rodziców/opiekunów  prawnych*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oświadczam/oświadczamy, że jestem zatrudniona/y /obydwoje jesteśmy zatrudnieni*.

 Oświadczam/oświadczamy, że studiuję w trybie stacjonarnym/obydwoje studiujemy w trybie stacjonar-
nym*.

*  właściwe podkreślić

*Przez zatrudnienie rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywil-
noprawnej albo prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha i jednoczesne nieprzebywanie na urlo-
pach związanych z wychowaniem dzieci. 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia  1997r.o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2016  poz.  922z późn.  zm)  i  Rozporządzenie
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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1).przez Dyrektora Żłobka na potrzeby rekrutacji.

Jestem świadomy/o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 ……………………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                         Załącznik Nr2
                                                                                                                                do Karty rekrutacyjnej
                                                                                                                       Żłobek Miejski nr 2 w  Kętrzynie 
                                                                                                                                     ul. Wierzbowa 2   
                                       
                                                                                                    

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
O SAMOTNYM WYCHOWANIU  DZIECKA 

Oświadczam, że samotnie wychowuję córkę/syna………………………………………………
                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922z późn. zm)  i  Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  przez Dyrektora Żłobka na potrzeby
rekrutacji. 

                                                                        ………………………………………………………
                                                                         (data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)



                                                                                                                                       Załącznik Nr3
                                                                                                                                do Karty rekrutacyjnej
                                                                                                                       Żłobek Miejski nr 2 w   Kętrzynie
                                                                                                                                     ul. Wierzbowa 2   
                                       

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa  dziecka do żłobka

Oświadczam, że mój syn/córka …………………………………………………………………………….
                                                                        (nazwisko i imię dziecka)

uczęszcza do żłobka ………………………………………………………………………………………...
                                                                           (nazwa i adres żłobka)

Wyrażam zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922z późn. zm)  i  Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  przez Dyrektora Żłobka na potrzeby
rekrutacji. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                        ………………………………………………………
                                                                         (data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

                                                                                                  

                                                                                                           
                                                                         


