
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO  

W BRZOZOWIE  

UL. ARMII KRAJOWEJ  5, 36- 200 BRZOZÓW  

NA ROK  2021/2022 

           

 I. 
1. DANE  INDENTYFIKACYJNE  DZIECKA 

NAZWISKO 

 

 IMIĘ/ IMIONA 

 
 

PESEL 

DATA   URODZENIA 
 

MIEJSCE URODZENIA 

           

 

2. ADRES  ZAMIESZKANIA  DZIECKA 

UL. NR DOMU NR LOKALU 

KOD MIEJSCOWOŚĆ 

 

3. POBYT  DZIECKA W  ŻŁOBKU                                                       
                                                                  

OD/DATA 
(proszę wpisać) 

GODZINY  POBYTU 

Ilość  godzin  dziennie  -   ....... 
RODZAJ POSIŁKÓW 

 Od: Do: bez posiłku      śniadanie Obiad podwieczorek 

 

4. DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 

                                   MATKA                                                                               OJCIEC 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

PESEL  PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA ADRES ZAMIESZKANIA 

  

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

MIEJSCE PRACY  (UCZELNI/SZKOŁY) Z  ADRESEM  

 

 

MIEJSCE PRACY(UCZELNI/SZKOŁY)  Z  ADRESEM   

 

Telefon do pracy/uczelni/szkoły Telefon do pracy/uczelni/szkoły 

Adres poczty elektronicznej: 

 

Adres poczty elektronicznej: 

 

5.  LICZBA CZŁONKÓW RODZINY: …................. w tym liczba rodzeństwa dziecka: ……………..  

w wieku: ………………………………………………………………………………………………… 

 

6. CZY DZIECKO LEGITYMUJE SIĘ ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:   TAK     NIE  

Jeżeli to jakim: ……………………………………………………………………………………… 

7. WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW  (opiekunów prawnych) INFORMACJE o stanie zdrowia, stosowanej diecie i 

rozwoju psychofizycznym dziecka  (np. alergie, przebyte urazy, wskazania i przeciwwskazania poradni 

specjalistycznej, wydane w wyniku przeprowadzonych badań i inne )  

 

 

 



   II. 

8. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych w Statucie Żłobka Samorządowego w Brzozowie 

stanowiący załącznik  do Uchwały Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 21 lutego 

2018 r. 
 

*) Jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie przy 

sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją, dołączyć do wniosku dokumenty 

potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego  

 w punkcie ..................... 

 

 

 

 

Lp. Kryteria Wymagane 

załączniki 

Zgłoszenie 

kryterium 

do oceny 

Tak* 

Przyznane 

punkty 

(wypełnia 

komisja 

rekrutacyjna) 

1. Dzieci zameldowane na terenie Gminy Brzozów 

10 pkt. 

Oświadczenie rodziców dotyczące 

faktu zamieszkania dziecka na 

terenie Gminy Brzozów. 

  

2. Dzieci matek lub ojców/ opiekunów prawych, którzy 

samotnie je wychowują 
10 pkt. 

Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem 

  

3. Rodzice/ opiekunowie prawni są zatrudnieni lub uczą 
się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą 

pozarolniczą działalność gospodarczą albo wobec 

matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej 
osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad 

dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, albo całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do 
samodzielnej egzystencji. 

5 pkt. 

 

(W przypadku tego kryterium punktacja 
przyznawana jest każdemu z rodziców z osobna i jest 

sumowana 

np.:  

- ojciec pełny etat + matka pełny etat = 10 pkt) 
 

Zaświadczenie wydane przez 
pracodawcę; zaświadczenie z 

uczelni(szkoły); zaświadczenie o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności 
Gospodarczej; 

Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne; 

  

4. Dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność lub 
rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością 

5 pkt. 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne 

  

5. Dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej lub 

rodzinie objętej nadzorem kuratora. 

5 pkt. 

 

Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą, dokument 

poświadczający objęcie rodziny 
nadzorem kuratora 

  

6. Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub 
więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia 

5 pkt. 

 

Oświadczenie rodziców dotyczące 
faktu pochodzenia dziecka z 

rodziny wielodzietnej. 

  

7. Dzieci, których rodzeństwo uczęszczało w 

poprzednim roku szkolnym do Żłobka lub 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzozów 
5 pkt. 

Oświadczenie rodzica kandydata o 

uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 

do przedszkola lub żłobka 

  



_________________________________________________________________________________ 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

 

INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Żłobek Samorządowy w Brzozowie, ul Armii Krajowej 5, 36-200 

Brzozów  

2. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Mrozek, kontakt: na adres e-mail ps1.brzozow@wp.pl,  

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do swoich danych i do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

7. W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 

RODO nie przysługuje.  

8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się 

jakichkolwiek profili kandydatów.  

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy 

prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w 

przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi 

10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym do żłobka oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji.  

____________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

 
o Oświadczam, ze znane mi są regulacje prawne dotyczące odpłatności oraz zasad korzystania z Żłobka oraz zobowiązuję 

się do ich przestrzegania i regularnego ponoszenia kosztów za  żywienie oraz pobyt dziecka w Żłobku zgodnie z 

obowiązującym w tym zakresie prawem.  

o Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Żłobka dołączę pisemne, upoważnienie dla osób, które poza 

nami będą mogły odebrać dziecko z Żłobka.  

o Świadoma/y odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że przedstawione przeze mnie 

informacje w niniejszej karcie i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku  dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,  zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” oraz z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018, poz. 1000) 

o Oświadczam, że jestem zapoznany z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Żłobek Samorządowy w 

Brzozowie na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 

o Niezwłocznie powiadomię dyrektora żłobka o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

 

 

 

Brzozów, dnia…………………….            ……………………………..                      ………………………………. 

                ( podpis matki/opiekuna prawnego )           ( podpis ojca/opiekuna prawnego ) 

 

 

Termin złożenia karty zgłoszenia dziecka do Żłobka………………………………………… 

     

Decyzja o przyjęciu/nie przyjęciu dziecka z dniem…………………………………………... 

 

 

 

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

                                                                                    Podpis Dyrektora Żłobka Samorządowego 

                                                                                                         w Brzozowie 


