
REKRUTACJA NA ROK 2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO
„MALUSZKOWO” w ULANIE-MAJORACIE

numer KZ/………./22

Proszę o przyjęcie dziecka   ……………………………………………………………

                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka)

do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie od dnia  ………….…………….. .

I. DANE O DZIECKU

1. Data i miejsce urodzenia: …………………..…………………………………………..…….

2. Adres zamieszkania: ………………………………….……………………………..……….

3. PESEL: …………………...………………………………….…………………….…………

II. DANE O RODZICACH ( OPIEKUNACH )

matka ojciec
Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce pracy lub
miejsce pobierania nauki

w szkole

Adres zamieszkania

Numer telefonu
Adres poczty
elektronicznej

III.  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

(np.  alergie,  konkretnie  na  co  jest  uczulone-szczególnie  proszę  napisać  czego  nie  wolno
dziecku  jeść,  dieta,  przewlekłe  choroby,  problemy  rozwojowe, niepokojące  sygnały  dot.
zachowania  dziecka  -  nadpobudliwość  psychoruchowa,  agresja,  apatia,  lęki,  zachowania
nieadekwatne do sytuacji, itp.)
……………………………………………………………….………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………......……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………......……………………………………………..

……………………………………………………

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

………………………………………………………………….

………………………………......……………………………………………..

……………………………………………………

IV.  KRYTERIA PRZYJĘĆ
Oświadczam, że dziecko spełnia następujące kryteria (przy spełnionych kryteriach proszę 
postawić znak „x”):

1. dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat 
2. dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy 

Ulan-Majorat

pkt od 3 do 9 z zachowaniem pkt. 1 i 2

3. dziecko już uczęszczające do żłobka 
4. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo           

lub uczących się 
5. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko            

(w rozumieniu art.50 ust.5 z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3)
6. dziecko osób bezrobotnych, którzy zadeklarują podjęcie pracy zawodowej,        

w tym we własnym gospodarstwie rolnym 
7. dziecko rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do 
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 

8. dziecko z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)
9. dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka

10. dziecko spoza terenu Gminy Ulan-Majorat

V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 przestrzegania postanowień Regulaminu i Statutu żłobka,
 podania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w zawartych wyżej informacjach,
 regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie,
 przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą,

upoważnioną przez rodziców na piśmie,
 przyprowadzanie do żłobka tylko zdrowego dziecka,
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Podpisy: matki ………………………………             ojca ………………………………….
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VI. UWAGI

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

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

VII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ / DYREKTORA ŻŁOBKA
O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA

 dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-

Majoracie od dnia …………………………………………………………………..…

 dziecko nie zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-

Majoracie z powodu …………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………….

………………………………                       ……………………………………
      (podpis przewodniczącego komisji)                                                             (podpisy członków komisji)
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

ZE ŻŁOBKA

Oświadczam, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów dziecka, mogą przyprowadzać
je i odbierać ze żłobka niżej wymienione pełnoletnie osoby:

Imię i nazwisko nr dowodu

osobistego

pokrewieństwo nr telefonu

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  ponoszę  całkowitą  odpowiedzialność
prawną i osobistą za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania
go ze żłobka przez wyżej wskazane osoby.

.........................................................................................
data i czytelny podpis rodzica(ów)/prawnych opiekunów
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Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem dziecka do Żłobka Gminnego
„Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie

1. Administratorem Danych  Osobowych  jest  Żłobek Gminny w Ulanie-Majoracie,  Ulan-
Majorat 53A, 21-307 Ulan-Majorat, tel: 518 336     991, e-mail: zlobek@ulanmajorat.pl.

2. Administrator  wyznaczył   Inspektora  Ochrony  Danych.  Kontakt  za  pomocą  e-mail:
iod@rodokontakt.pl.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  w  związku  z  rekrutacją  oraz  w  zakresie
i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest obowiązek prawny ciążący na
Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  zgodny  z  wymaganiami  prawnymi  określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Podane   dane  osobowe  mogą  zostać   przekazane   jedynie  uprawnionym  podmiotom
i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Osobom, których dane są przetwarzane  przysługują następujące prawa względem  ich
danych osobowych:

a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani do profilowania.

9. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  ustawowym-  w  zakresie  wymaganym
przepisami  prawa.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  wynikających
z przepisów prawa będzie brak możliwości  rozpatrzenia zgłoszenia dziecka  do Żłobka
Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie.

Podstawa prawna:
 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)

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
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