
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka 

 

I.  Dane dziecka: 

Imię ( imiona) i nazwisko……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

II. Informacja o rodzeństwie: 

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

 

III. Informacja czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności :                        

(wpisać TAK lub NIE):…………………, a jeśli TAK, to jakim:……………………………………... 

 

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów: 

Matka: 

Imię ( imiona) i nazwisko:……………………………………………………………………………….. 

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

PESEL:…………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy:……………………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

e-mail:……………………………………………………………………………………………………. 

Ojciec: 

Imię ( imiona) i nazwisko:……………………………………………………………………………….. 

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

PESEL:…………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy:……………………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

e-mail:……………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



VI. Kryteria przyjęć ( wpisać X we właściwą kratkę, dołączyć dokument potwierdzający spełniane 

kryterium) 

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełniane 

kryterium 

Tak Nie 

1. Dzieci matek lub ojców, wobec 

których orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień 
niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do samodzielnej 

egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2020 poz.462 ze zm.)- kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

  

2. Dzieci umieszczone w rodzinach 
zastępczych 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systematycznej pieczy zastępczej ( Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.)- 

kopia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata. 

  

3. Dzieci obojga pracujących rodziców Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy lub aktualny 
wydruk z CEIDG. 

  

4.  Dzieci pracujących matek lub ojców 
samotnie je wychowujących 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu, pełny odpis aktu urodzenia w przypadku 

ojca nieznanego, wyrok o zasądzonych alimentach od drugiego 
rodzica- kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata, oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub 
aktualny wydruk z CEIDG. 

  

5.  Dzieci niepełnosprawne posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności 

jeżeli nie istnieją przeciwskazania 
zdrowotne do objęcia ich opieką w 
żłobku. 

Orzeczenie o niepełnosprawności- kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata, oraz 

zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
objęcia dziecka opieką w żłobku. 

 

  

6. Dzieci, które mają dwoje lub więcej 

rodzeństwa zamieszkującego 
wspólnie z nim na stałe. 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata                               

( w oświadczeniu podać liczbę i wiek rodzeństwa) 
  

 

VII. Oświadczenie 

Świadoma/my odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie 

dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie i załącznikach do karty w 
związku z rekrutacją, oraz w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. 
 
 

Białogard dn. ………………. …….…………………………………… …………………………………… 

 

     (czytelny podpis matki/ 

        opiekuna prawnego) 

           (czytelny podpis ojca/ 

             opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 



  VIII. Wyrażam zgodę na ( proszę zaznaczyć TAK lub NIE) 

Umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć, imprez, uroczystości zorganizowanych przez Żłobek na 

profilu grupowym Facebook oraz w mediach, w celu informacji i promocji Żłobka 

 

TAK          NIE 

Udzieleniu dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej przez pielęgniarkę lub opiekunkę w 

nagłej sytuacji- w przypadku braku możliwości kontaktu ( osobistego, telefonicznego) z 

Panią/Panem 

 

TAK          NIE 

Przeprowadzenie kontroli czystości głowy mojego dziecka przez pielęgniarkę lub opiekunkę w 

celu zapobiegania wszawicy 

 

TAK          NIE 

 

Białogard dn. ………………. …….…………………………………… …………………………………… 

 

     (czytelny podpis matki/ 

        opiekuna prawnego) 

           (czytelny podpis ojca/ 

             opiekuna prawnego)  

 

IX. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Miejski „ Gryfuś” w Białogardzie, ul.F. Stamma 14, 78-200 Białogard 
(zw. dalej: Żłobek/Administrator)  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl  
3) Cele i podstawa prawna. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o 

ochronie danych, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2021 poz. 75), oraz innych przepisów 

prawa. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach: Wykonywania czynności rekrutacyjnych, 
na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe 

świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, 

zgodnie z udzieloną zgodą wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych utrzymywania, wyświetlania 
strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków żłobka), komunikowania się przez te strony. Podstawą do 

wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy 

prawa, np. prawo telekomunikacyjne wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Żłobka, w tym polegających na zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Żłobka. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie 

Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa 

dzieci, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez żłobek).  
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka będą pracownicy żłobka, podmioty świadczące na rzecz 

Żłobka swoje usługi (usługi Informatyczne) oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa lub w tym: jednostka prowadząca – Urząd Miasta, jednostki kontrolujące, podmioty, którym dane mogą być 
przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia  

5) Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim w 
Białogardzie.  

6) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
8) Żłobek nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
9) Podanie danych osobowych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest niezbędne 

w celu świadczenia usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do żłobka i 
świadczenia opieki. 

 

 

Białogard dn. ………………. …….…………………………………… …………………………………… 

 

     (czytelny podpis matki/ 

        opiekuna prawnego) 

           (czytelny podpis ojca/ 

             opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

mailto:iod.brd@wp.pl


WYPEŁNIA ŻŁOBEK 

Data złożenia karty  

Liczba załączników  

Podpis osoby przyjmującej kartę 
wraz z załącznikami 

 

 
 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej  
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………. przyjęła ww. dziecko do żłobka 
 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………. nie przyjęła ww. dziecka do żłobka z powodu 

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

 

Podpis przewodniczącego Komisji: Podpisy członków Komisji: 

……………………………………….. …………………………………………… 

 …………………………………………… 
 
 
 

 

Decyzją dyrektora żłobka 

 

z dnia …………………………. ww. dziecko zostało przyjęte do żłobka od dnia ……………………………… 
 
 
 

 

                                                                                                                                ………………………………….  
(podpis dyrektora) 

 
 
 
 
 


