KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO
W POLANOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Data przyjęcia karty zgłoszenia:

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

dzień

- miesiąc - rok

Zgłaszam dziecko do Żłobka Gminnego w Polanowie
Dane osobowe dziecka
Nazwisko

Imię/ imiona

Data i miejsce
urodzenia

PESEL:

Adres zamieszkania:
Dane rodziców/opiekunów*
Dane

matki/opiekunki*

ojca/opiekuna*

Imię / imiona
Nazwisko/ nazwiska
PESEL
Adres miejsca
zamieszkania
Adres poczty
elektronicznej
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy/miejsce
pobierania nauki
Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka*

KRYTERIA /wpisać x we właściwą kratkę/
1.

Rodzina wielodzietna **

2.

Niepełnosprawność dziecka ***

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka ***

4.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie**

5.

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Polanów

TAK

NIE

Ilość punktów
rekrutacyjnych

6.

Oboje rodzice pracujący

7.

18 miesiąc życia w dacie objęcia opieką

* niepotrzebne skreślić
** oświadczenie rodzica – dokument potwierdzający
*** należy dołączyć dokument potwierdzający/zaświadczenie

Czas pobytu w żłobku i wybór posiłków
RODZAJ POSIŁKÓW
/wpisać x we właściwą kratkę/

GODZINY POBYTU

OD KIEDY/DATA
/proszę wpisać/

Ilość godzin dziennie- ………
od: ………

do: ……….

śniadanie

obiad

podwieczorek

Deklaracje, zobowiązania i oświadczenia rodziców
1...............................................................
Upoważniam do odbioru ze żłobka mojego dziecka,
wymienione obok osoby (poza rodzicami /opiekunami
prawnymi).

2 ..............................................................

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

4 ..............................................................

3 ..............................................................
5……………………………………………..

Zobowiązuję się do:







Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka.
Za uczęszczanie przez moje dziecko do żłobka zobowiązuję się do ponoszenia opłat w wysokości określonej
w Uchwale Rady Miejskiej w Polanowie i w ustalonym terminie.
Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę, zgłoszoną powyżej, zapewniającą
dziecku bezpieczeństwo.
Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania żłobka na piśmie o zmianach danych osobowych, danych
adresowych.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.
Zobowiązuję się do natychmiastowego zawiadomienia żłobka w przypadku wystąpienia u dziecka choroby
zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń żłobka.

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne
ze stanem faktycznym.
………………………………………………………………
data i podpis matki (opiekuna prawnego)

………………………………………………………………
data i podpis ojca (opiekuna prawnego)

D E C Y Z J A:
Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie w dniu ….................................. zakwalifikowała, nie
zakwalifikowała dziecko

……………………………………………………………………… do Żłobka

Gminnego w Polanowie od dnia ….................. 20........ roku.

…………………………………
/Podpis Dyrektora Żłobka/

Klauzula informacyjna dla rodziców w procesie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Żłobek
Gminny w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Mateusza Zarychtę, z którym
w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod@epomerania.pl
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na potrzeby
procesu rekrutacji dzieci do żłobka. Podstawą jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej
w karcie zgłoszenia,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na placówce.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu rekrutacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie
rekrutacji do żłobka.

Zapoznałem się

………………………………………….………
(podpis rodzica dziecka lub opiekuna prawnego)

………………………………………
Imię i nazwisko rodzica
…………………………………………………………….
Adres do korespondencji

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
Dziecko …………………………………...……………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
Imię i nazwisko dziecka
w której wychowuje się …………………..
liczba dzieci

dzieci.

……………………………………
(data)

……………………………………
(czytelny podpis)

………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica
…………………………………………………………………
Adres do korespondencji

OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
Dziecko …………………………………..…………………………………. wychowuję samotnie
Imię i nazwisko dziecka
jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.
……………………………………
(data)

……………………………………
(czytelny podpis)

