
Data wpływu …………………………………… 

………………………………………………….. 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W NIEGOWIE 

  na rok szkolny  20……/20…… 

 

I.  Informacje ogólne. 

1. Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………. 

2.  Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………………… 

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

4.  Adres zamieszkania dziecka:  ………………………………………………………………………………………………. 

5.  Nr telefonu kontaktowego/ adres e-mail : 

 

 Matka/opiekun prawny;  ……………………………………………/……………………………………………..... 

 Ojciec/opiekun prawny;  …………………………………………../………………………………………………... 

6.  Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka w żłobku od godz. ……………… do godz. …………….... 

      tj. ………… godzin. 

II.  Dane o rodzicach/opiekunach prawnych. 

 

1.  Imię i nazwisko  Matka/opiekun prawny:  …………………………………………………………………………… 

2.  Imię i nazwisko  Ojciec/opiekun prawny: …………………………………………………………………………….. 

3.  Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych : 

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

4.  Miejsca pracy/szkoły rodziców/ opiekunów prawnych: 

 Matka/opiekun prawny: ………………………………………………………………………………………………. 

 Ojciec/opiekun prawny:  ……………………………………………………………………………………………… 

5.  PESEL ; 

 Matka/opiekun prawny: ………………………………………………………………………………………………. 

 Ojciec/opiekun prawny:  ……………………………………………………………………………………………… 

6.  Osoby upoważnione do odbioru dziecka zapewniające jego pełne bezpieczeństwo: 

 

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

 
7.   Wnioskowany termin przyjęcia dziecka do żłobka - …………………………………………………………….. 

 



III.  Kryteria premiujące. 

 

1. Zamieszkanie na terenie Gminy Niegowa; TAK* NIE* 
2. Niepełnosprawność dziecka; TAK* NIE* 
3. Rodzic pracujący, samotne wychowujący dziecko; TAK* NIE* 
4. Rodzice pracujący/uczący się; TAK* NIE* 
5. Dziecko z  rodziny wielodzietnej (troje dzieci i więcej), w której  

rodzice pracują zawodowo; 
TAK* NIE* 

6. Niepełnosprawność matki/opiekuna prawnego; TAK* NIE* 
7. Niepełnosprawność ojca/opiekuna prawnego; TAK* NIE* 
8. Rodzeństwo uczęszczające do Gminnego Żłobka w Niegowie; TAK* NIE* 
9. Objęcie dziecka pieczą zastępczą; TAK* NIE* 
10. Dziecko, którego matka powraca na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (po urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym); 

TAK* NIE* 

11. Dziecko, którego matka pozostaje bez pracy i zobowiązuje się 
do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy; 

TAK* NIE* 

 

IV. Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 

( wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku 

przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego): 

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

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

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

V.  Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego dotyczące dziecka: 

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

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

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

 

Oświadczam, że wszystkie podane w karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Zostałam/em  poinformowana/y, że złożenie niniejszej karty zapisu nie jest 

równoznaczne z przyjęciem mojego dziecka do żłobka. 

Wypełnioną kartę zapisu wraz z załącznikami należy dostarczyć do żłobka w ustalonym 

terminie. 

 

Niegowa, dnia  ……………………………                           ………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

1. Załącznik 1 - Deklaracje i oświadczenia  rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Załącznik 2 - Klauzula informacyjna rekrutacja /nabór do żłobka. 

3. Załącznik 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na FACEBOOKU. 
4. Załącznik 4a; 4b; - Oświadczenia. 
5. Załącznik 4c; 4d; - Oświadczenia. 



  Załącznik nr 1 
 

 

DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane 
żadne leki.  
 

 

 

....................................................................  
             data czytelny podpis rodzica  

 

 W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody* 
na przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 
 
 
 

....................................................................  
             data czytelny podpis rodzica  

 

Deklaruję informować na bieżąco w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz 

numeru telefonu kontaktowego. 
 

 

 

....................................................................  
            data czytelny podpis rodzica  

 

Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych pobytem dziecka w żłobku zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami.  
 

 

 

....................................................................  
           data czytelny podpis rodzica  

 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/zgody* na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego 

wizerunku do użytku na naszej stronie internetowej i naszym facebooku , gazetkach i tablicach 

żłobkowych, kronice, prasie. 

 
 

 

....................................................................  
       data czytelny podpis rodzica  

 

 

 Wyrażam/nie wyrażam zgodę /zgody* na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim 

dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu.  
 

 

 

.............................................................................  
                      data czytelny podpis rodzica 

 
 

*niepotrzebne skreślić 



   Załącznik nr 2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA /NABÓR DO ŻŁOBKA 
 
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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek w Niegowie reprezentowany przez 
Dyrektora placówki z siedzibą ul. Szkolna 40, 42-320 Niegowa. Można się z nim kontaktować  
e- mailowo: zlobekniegowa@op.pl bądź listownie na adres siedziby. 
 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- można się z nim kontaktować za pomocą adresu e-mail: 
kmacherzynska.iod@gmail.com bądź listownie na adres korespondencyjny administratora. 
 
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osób niepełnoletnich, których jest Pan/i prawnym opiekunem, 
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i naboru dzieci do Gminnego Żłobka w Niegowie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i lit c). 
 
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury rekrutacji oraz w przypadku pozytywnej 
rekrutacji – przez okres uczęszczania Pani/Pana dziecka do Żłobka w Niegowie a następnie przez 5 lat w 
archiwach Żłobka. 
 
6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), 
prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 
RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych 
(art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO). 
 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu o którym mowa 
w pkt 3. 
 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany.  
 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Zapoznałam się z klauzulą informacyjną 

 

                                                                                   ……………………………………………………….. 
                                                                                                                                      data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

           

 

 



    Załącznik nr 3 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA FACEBOOKU 
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na przetwarzanie danych osobowych tj. 

imię i nazwisko, wizerunek mojego dziecka .................................................................................................. na Facebook’u 

przez                Gminny Żłobek w Niegowie reprezentowany przez Dyrektora w celu promocji placówki. 

*skreśl niepotrzebne 

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

           Miejscowość i data                                                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA FACEBOOK 

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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 

119, s.1/ informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 

Gminny Żłobek w Niegowie reprezentowany przez Dyrektora placówki z siedzibą ul. Szkolna 40, 42-320 Niegowa. Można się 

z nim kontaktować e- mailowo: zlobekniegowa@op.pl bądź listownie na adres placówki. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się 

kontaktować pod adresem e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Żłobka. 

3. Czyje dane są przetwarzane: 

- osób, których dane opublikujemy; 

- osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”; 

- osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz; 

- osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość; 

- osób odwiedzających nasz fanpage. 

4. Kategorie przetwarzanych danych: 

Na Facebooku będziemy publikować dane osobowe zwykłe- imię i nazwisko oraz wizerunek.  

5. Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych: 

- publikowania postów na fanpage’u; 

- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami; 

- udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości; 

- informowania o naszej działalności, tj. w celu promocji placówki. 

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. 

6. W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora 

obsługującego ten portal.  Dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek 

spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat następnie zostaną usunięte. w każdej chwili można przestać 

obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub 

ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do 

przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO). 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych jest dobrowolne. 

11. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter 

powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego 

transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską 

stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi 

przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.  

12. Dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane. 

 

mailto:kmacherzynska.iod@gmail.com
https://www.facebook.com/about/privacy


    Załącznik nr 4a 

 

OŚWIADCZENIE  
WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 
 Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania jest: 

 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………….…… 

 

ulica: ………………………………………………… nr ………………………….…………………… 

 

gmina: …………………………………….……. województwo: ………………………………..…….. 

 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej) ………………………..….… 
 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) …………………………..….. 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA*  
 

 Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania jest: 
 
Miejscowość: …………………………………………………………………………………….……… 
 
ulica: ………………………………………………… nr ………………………….…………………… 
 
gmina: ………………………………………….województwo: ……………………………………….. 
 
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej) ……………………..………. 
 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) ………………………..……..  
 
*W przypadku różnych adresów zamieszkiwania obojga rodziców/opiekunów prawnych wymagane 
jest złożenie oświadczeń przez każdego z nich z osobna. 
 
 

 

 

 

 

 



    Załącznik nr 4b 
 

 

OŚWIADCZENIE 

WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM* 
  

Oświadczam, że: 

*jestem osobą samotnie wychowującą dziecko 

 

………………………………………………………………………………..………  

(imię i nazwisko kandydata) 
 

*nie wychowuję wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data …………………..r. Czytelny podpis rodzica ……………………………. ……………………………… 

 

1. zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) – przez 
samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

Ważne: 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.                

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm./. 

 

 

OŚWIADCZENIE  
WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

 
Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………………………, 

(imię i nazwisko kandydata) 

o którego przyjęcie do żłobka  wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której jest 

troje i więcej dzieci. 

 
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej) ……………………….…….. 
 
Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) ………………………..…….. 

 

 

 



  Załącznik nr 4c 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

O KORZYSTANIU Z OFERTY ŻŁOBKA PRZEZ 

RODZEŃSTWO DZIECKA 

 

Oświadczam, że rodzeństwo dziecka ……………………………………………………………………, 

o którego przyjęcie wnioskuję, uczęszcza do Gminnego Żłobka w Niegowie. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej) ……………………………... 
 
Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) ……………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU LUB NAUCE * 

 
Oświadczam, że jestem osobą (proszę wstawić znak x w odpowiedniej kratce): 

1. pracującą TAK □ NIE □ 

2. uczącą się w systemie dziennym TAK □ NIE □ 

 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data ……………………r. Czytelny podpis rodzica  …………………………..……………..……………. 

 

*W przypadku kryterium ”obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym” 
wymagane jest złożenie oświadczenie przez każdego z nich osobno. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU LUB NAUCE * 

 

Oświadczam, że jestem osobą (proszę wstawić znak x w odpowiedniej kratce): 

1. pracującą TAK □ NIE □ 

2. uczącą się w systemie dziennym TAK □ NIE □ 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data…………………… r. Czytelny podpis rodzica ……………………………………………..……… 



Załącznik nr 4d 

 

 

OŚWIADCZENIE   

WNIOSKODAWCY O POWROCIE DO PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ  
Z URODZENIEM/WYCHOWYWANIEM DZIECKA 

 
Oświadczam, że z dniem ………………………………r. powracam do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka (po urlopie macierzyńskim, 

wychowawczym). 

 
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Data…………………… r. Czytelny podpis rodzica ……………………………………………..……… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

WNIOSKODAWCY ZOBOWIĄZUJĄCE DO AKTYWNEGO  
POSZUKIWANIA PRACY 

 
Oświadczam, że po oddaniu dziecka do żłobka zobowiązuję się do aktywnego 

poszukiwania pracy. 

 
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Data…………………… r. Czytelny podpis rodzica ……………………………………………..……… 

 


