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                          KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA                                                       CZĘŚĆ I 
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY  2021/2022 

 

 

 

 data wpływu:       nr rejestru 

Deklarowana data przyjęcia dziecka do Żłobka   dzień             m-c            rok                        

   

 KARTĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE DZIECKA 
                           PESEL    

           

 

Data urodzenia: 

 

 

 

                            Imiona:       Nazwisko: 

  

 

 

 

            Adres zamieszkania dziecka:        ulica                                     nr domu  nr lokalu 

 

 

  

 

                       Kod pocztowy,                                miejscowość 

  -     

 
 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNYCH  OPIEKUNÓW 
 

                          MATKA/OPIEKUN PRAWNY                                     OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

                                                                

                          Imię,  nazwisko matki                                              Imię, nazwisko ojca                                                         

 

 

 

Adres zamieszkania Rodzica/Opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć zakładu pracy, szkoły, uczelni 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Telefon do: 1) kontaktu i  2) zakładu pracy      
MATKA/OPIEKUN PRAWNY 

 

1) 

 
2) 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 
 

1) 

 

2) 
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          INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, że: 
 

• Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Żłobek Miejski        
w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. A. Zgrzebnioka 36, dalej zwany administratorem.  

• Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną, adres e-mail:             
kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl 

• Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu       
e-mail: abi@medialearning.pl 

• Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 6 ust. 1 lit c) 
Rozporządzenia co oznacza, że przetwarzanie danych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze i wynika z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku  do lat 3. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w procesie rekrutacyjnym do Żłobka. 
• Dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją dziecka do Żłobka Miejskiego             

w Siemianowicach Śląskich przechowywane będą przez nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat 
uczęszcza do tej jednostki. Jednostka, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres 
jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora jednostki została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są 
przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. 

• Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych i uzyskania kopii, 
b) prawo sprostowania danych osobowych, 
c) prawo do ograniczonego przetwarzania, 
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: 
kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora; 

               prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować 

               na adres:    00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

ZGODA na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronach www 

• Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych kandydata do celów budowania 
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. Zgoda może być odwołana  w 
każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jego wycofaniem.  
                                                                                                           ……………………………………. 

                                                                                                                                         data i podpis 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW: 

• Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
• Równocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia w części I i II Karty Zgłoszenia. 
• Przyjmuję do wiadomości o konieczności aktualizacji danych , które zostały podane w Karcie zgłoszenia dziecka 

do Żłobka. 
• Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Postępowania Rekrutacyjnego do Żłobka Miejskiego    

w Siemianowicach Śląskich, ze strony internetowej Żłobka. 

                
 Siemianowice Śląskie, dnia ……………………..r                                          1)  ----------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                    2)  --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
                               /czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych /  
 

UWAGA >  Data złożenia Karty Zgłoszenia w Sekretariacie Żłobka 
                      lub w okresie pandemii wrzucenia do urny rekrutacyjnej   >       ……………………………… 
                                                                                                                                                dzień- miesiąc- rok 

 
 WYPEŁNIA ŻŁOBEK MIEJSKI 

DATA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA DATA WYPISANIA/REZYGNACJI DZIECKA  
 

 

 

mailto:kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl


str. 3 
 

 

                                                                                                           CZĘŚĆ II 
KRYTERIA PUNKTOWE  DO NABORU GŁÓWNEGO DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO 

                                                                                                                       PUNKTACJA 
                                                                                        *właściwe zaznacz X   

 

OŚWIADCZAM: 
1.Oboje rodziców /opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący 
dziecko zamieszkują/je  wraz z dzieckiem na terenie miasta Siemianowice Śląskie.     * 

TAK 

10 pkt 
  

NIE 

2.Oboje rodziców/ opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący 
dziecko pracują/je zawodowo lub uczą się/ uczy w systemie dziennym lub 
prowadzą  gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą a  
w momencie przyjęcia dziecka nie będą przebywać  na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich , wychowawczych.     * 

TAK 

10 pkt 

  

 

3. Wielodzietność rodziny dziecka ( 3 lub więcej dzieci do lat 18) 
    * 

TAK 

5 pkt 
  

 

4. Niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem lekarskim.     * 
TAK 
5 pkt    

5. Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające dalej z usług Żłobka  
      w ramach kontynuacji. 

    * 

TAK 

5 pkt 
  

 

 DODATKOWA INFORMACJA DLA  KOMISJI REKRUTACYJNEJ       

1. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
Uwaga! Za osobę samotnie wychowującą dziecko, uważa się jednego z rodziców 
albo opiekuna prawnego stanu wolnego: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, – kiedy te osoby prowadzą gospodarstwo domowe jednoosobowe. 
 
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.     * 

0 

  

NIE 

PODSUMOWANIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI PUNKTÓW 
 

/Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna/ 

     pkt 

    

 

 

                                            DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………... roku 

Zakwalifikowała ww. dziecko do Żłobka Miejskiego 

TAK NIE  

UWAGI: 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

Podpis Dyrektora Żłobka Miejskiego                                                      Podpis  Komisji Rekrutacyjnej 


