data wpływu ….......................

Nr. Karty ....................................

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA NR 1
W LUBSKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022
I. Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia
dziecka

PESEL dziecka

Adres zamieszkania dziecka (kod
pocztowy, miejscowość, ulica,
numer domu/mieszkania)

1. Informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: TAK/NIE*
(jakim?):................................................................................................................................................
2. Informacja o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym, stosowanej diecie:
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Informacja o rodzeństwie dziecka dotycząca liczby i wieku rodzeństwa:
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych*
Dane
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna*
Adres zamieszkania rodziców

PESEL rodziców, a w
przypadku gdy nie nadano
PESEL, daty urodzenia
Numer telefonu
Adres e- mail
Miejsce pracy lub nauki (nazwa
i adres)

Pouczenie: *niepotrzebne skreślić

Matki/Opiekunki *

Ojca/Opiekuna*

III.
Informacja o spełnianiu kryteriów pierwszeństwa określonych w Statucie Żłobka nr 1
w Lubsku
*) we właściwej rubryce (TAK/NIE), przy każdym z 9 kryteriów wstaw znak: X
Lp.
1

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Tak

NIE

Rodzice/opiekunowie i kandydat
zamieszkują na terenie Gminy Lubsko

2

Rodzice/opiekunowie kandydata pracują,
prowadzą działalność gospodarczą lub uczą

Zaświadczenie od
pracodawców lub uczelni

się w systemie dziennym
3

Wielodzietność rodziny kandydata 1)

4

Rodzeństwo dziecka ma orzeczony znaczny

Orzeczenie o
niepełnosprawności

lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności 2)
5

Rodzic/opiekun ma orzeczony znaczny lub Orzeczenie o
niepełnosprawności
umiarkowany stopień niepełnosprawności,
bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów 2)

6

Rodzic/opiekun pracujący samotnie
wychowujący dziecko 3)

7

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
lub placówce opiekuńczo – wychowawczej
4)

8

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało
w roku szkolnym, na który prowadzony jest
nabór, do Żłobka nr 1 lub Przedszkola Nr 2
w Lubsku

9

Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin
mogą ubiegać się o miejsce w żłobku, pod
warunkiem posiadania wolnych miejsc oraz
refundacji przez daną gminę kosztów
utrzymania dziecka.

Oświadczenie oraz
prawomocny wyrok sądu
Zaświadczenie

Zaświadczenie o refundacji
kosztów utrzymania dziecka
w żłobku

*Objaśnienia pojęć i sposobu dokumentowania spełnienia kryteriów statutowych:
1) Wielodzietność” oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
2) Stwierdzone niepełnosprawności w rodzinie potwierdzane są orzeczeniami o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności;
3) Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu
wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,

chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (zob. art. 3 pkt 17a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. Z 2015 r. poz. 114 z pózn. zm.) Za osobę samotnie
wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Samotne wychowanie dziecka
rodzic/opiekun potwierdza jednym z dokumentów:
a) oświadczenie** lub zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające aktualny stan cywilny (np.
zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne
dokumenty potwierdzające stan cywilny,
b) wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
III.

4) Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej potwierdza jeden z dokumentów:
a) postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
IV.

b) zaświadczenie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie
zastępczej lub umowa zawarta między organem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny,
a tą rodziną zastępczą, o której mowa w art. 72 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego*
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie oraz w załącznikach do karty
informacje oraz dane są prawdziwe zgodne z aktualnym stanem faktycznym, że jestem świadoma/y
odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych lub informacji lub złożenie
nieprawdziwych oświadczeń 1.
……………………………
(miejscowość, data)

……………………………………….....
Czytelny podpis matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*

*właściwe podkreślić

IV.

Decyzja o kwalifikacji do żłobka w terminie naboru podstawowego

Dziecko........................................................................................zostało przyjęte*/nie przyjęte*
Uzasadnienie: (Wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do żłobka wpisując powód negatywnej
decyzji): ….......................................................................................................................

Lubsko, dnia..........................................

…...................................................
Podpis dyrektora

1

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze
zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 z 2016 r. Nr
119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Żłobek Nr 1 (adres: ul. Piastowska 27, 68-300 lubsko;

adres e-mail: zlobek1@lubsko.pl; nr tel. 68 457 35 53).
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji do żłobka.

4.

Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz
art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75).
5.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka
do żłobka.
6.

Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
7.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj.

przez okres rekrutacji, przyjęcia i uczęszczania dziecka do żłobka. Po osiągnięciu celu przetwarzania
danych osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez
okres 5 lat.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych mogą być przetwarzane również w przypadku wniesienia
odwołania od decyzji odmownej przez okres trwania postępowania sądowego, dane osobowe będą
wówczas przetwarzane do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie.
8.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące

prawa:
a)

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)

sprostowania danych;

c)

ograniczenia przetwarzania;

d)

żądania usunięcia danych o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

1.

Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
…................................................................................
Data i podpis Rodzica/Opiekuna

