Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Jankowskiego 10a, oddział ul. Waryńskiego 29
tel. 62 736-96-00
Proszę o przyjęcie do Żłobka Miejskiego
od dnia ........................................
DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO DZIECKA:
Imię i nazwisko ….......................................................................
Data urodzenia ................................................
Pesel dziecka

Adres zamieszkania ...............................................................................................
Oświadczam, że podany adres zamieszkania dziecka zgodny jest ze stanem
faktycznym ** ...........................................................................
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym
dziecka:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Dziecko posiada obowiązkowe szczepienia ochronne określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych - TAK / NIE *
Dziecko zostało zwolnione z obowiązkowych szczepień ochronnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych, z przyczyn zdrowotnych - TAK / NIE *

* Niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 26 § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Jankowskiego 10a, oddział ul. Waryńskiego 29
tel. 62 736-96-00

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka dziecka/opiekun prawny dziecka *
Imię i nazwisko:

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

Pesel:

…………………………………………….…………………….

Adres zamieszkania: ...........................................................................................
Nr telefonu:

………………………………………….

Adres e-mail:

………………………………………….

Nazwa zakładu pracy: …………….…………………………………………………………………….
(wypełnić w przypadku wykonywania pracy zawodowej)

UWAGA: - wymagane zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagany wpis do
ewidencji CEIDG)

Nazwa uczelni/szkoły: ……………..…………………………………………………………………………
(wypełnić w przypadku pobierania nauki w systemie dziennym)
UWAGA: - wymagane zaświadczenie z uczelni

Jestem osobą samotnie wychowującą - TAK / NIE *
UWAGA: - (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego
odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności - TAK / NIE *
UWAGA: - (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy
złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej
za zgodność z oryginałem przez rodzica

* Niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 26 § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Jankowskiego 10a, oddział ul. Waryńskiego 29
tel. 62 736-96-00

Ojciec dziecka/opiekun prawny dziecka *
Imię i nazwisko:

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

Pesel:

…………………………………………….…………………….

Adres zamieszkania: ...........................................................................................
Nr telefonu:

……………………………..............

Adres e-mail:

………………………………………….

Nazwa zakładu pracy: …………….…………………………………………………………………….
(wypełnić w przypadku wykonywania pracy zawodowej)

UWAGA: - wymagane zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagany wpis do
ewidencji CEIDG)

Nazwa uczelni/szkoły: ……………..…………………………………………………………………………
(wypełnić w przypadku pobierania nauki w systemie dziennym)
UWAGA: - wymagane zaświadczenie z uczelni

Jestem osobą samotnie wychowującą - TAK / NIE *
UWAGA: - (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego
odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności - TAK / NIE *
UWAGA: - (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) - dokument należy
złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej
za zgodność z oryginałem przez rodzica
rodzica

* Niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 26 § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Jankowskiego 10a, oddział ul. Waryńskiego 29
tel. 62 736-96-00
PREFERENCJE NABORU DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
Dodatkowe kryteria przyjęcia

Lp.
1.

Zaznaczyć
właściwe

Dziecko z rodziny wielodzietnej
(troje i więcej dzieci w rodzinie - wymagane oświadczenie o wielodzietności)
Niepełnosprawność dziecka (kandydata)

2.

(wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z
oryginałem przez rodzica

Dziecko objęte pieczą zastępczą
3.

4.
5.

6.

(wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) - dokument
należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego
odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

Zgłoszenie do żłobka jednocześnie dwojga lub więcej dzieci
(dokument potwierdzający – nie dotyczy)

Rodzeństwo dziecka aktualnie uczęszczającego do żłobka
(dokument potwierdzający – nie dotyczy)

Dziecko rodziców - opiekunów prawnych, będących w trudnej sytuacji
socjalno-bytowej, lub których przyjęcie uzasadnione jest względami
społecznymi
(oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację
rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do żłobka)

Rodzeństwo dziecka/kandydata – podać imię i rok urodzenia
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
Łącznie z dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym mieszka …………. osób,
w tym dzieci ………

* Niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 26 § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Jankowskiego 10a, oddział ul. Waryńskiego 29
tel. 62 736-96-00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:
 administratorem podanych danych jest Żłobek Miejski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: korzuch@infoic.pl
 dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w
celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust.
2 lit. b) RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019, poz. 409).
 dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3 pełnych lat
kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w żłobku.
 podanie danych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości zawarcia umowy;
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za utajnienie prawdy bądź
podanie nieprawdy”.

….............................................
Miejscowość i data

….................................................
Podpisy rodziców/opiekunów

Uwaga:
Przyjmowane będą TYLKO kompletnie wypełnione karty zgłoszeniowe!

* Niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z art. 26 § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

