
        Załącznik Nr 1  
        do Regulaminu zasad i kryteriów  

        przyjęcia dziecka  
        do Samorządowego Żłobka Nr 1 
        w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka nr ........... 
 
I. DZIECKO 
1. Imię i nazwisko................................................................................................................................... 
 

2. Data urodzenia ................................................................................................................................... 
 

3.PESEL ................................................................................................................................................ 
 

4. Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 
 

 

II. RODZICE / OPIEKUNOWIE 
           Matka        Ojciec 
1. Imię i nazwisko      1. Imię i nazwisko 
 

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

2. PESEL..........................................        2. PESEL............................................... 
 

3. Miejsce zamieszkania, telefon                    3. Miejsce zamieszkania, telefon 
 

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

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

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

 

III. POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 
 
1. Okres, w jakim dziecko będzie uczęszczało do żłobka...................................................................... 
 

2. Godziny, w jakich dziecko będzie uczęszczało do żłobka ................................................................ 
 

3. Rodzaj posiłków, z których dziecko będzie korzystało (proszę o podkreślenie) 
 

śniadanie  II śniadanie  obiad  podwieczorek 

 

 

 
 

V. OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA 
 

Nr 

kryterium 
Kryteria dodatkowe 

Spełnienie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM* 

Kryteria określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  

(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) 

1. 
Wielodzietność rodziny dziecka 

 
 

2. 
Niepełnosprawność dziecka 

 
 

initiator:zlobek-rekrutacja@tomaszow-maz.pl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b0c43e11c6a0b64ab4c217c645a94e8d



Kryteria określone Uchwałą Nr  X/90/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r.   

zmienioną Uchwałą Nr X/86/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015r. oraz zmienioną 

Uchwałą Nt VII/65/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019r. 

3. 

Dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko pracuje lub pobiera naukę w 

szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub 

prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

 

 

4. 

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga 

lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego 

rodzeństwo korzystające z usług żłobka, do którego 

złożono wniosek (dotyczy dzieci, których rodzeństwo 

uczęszcza do żłobka w dniu, na który zadeklarowano 

objęcie dziecka opieką w żłobku). 

 

 

* dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi 

ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium 
przy obliczaniu punktów. 

 

2. Oświadczam/y, zapoznałem/łam/liśmy się z zasadami naboru dzicie do Samorządowego Żłobka Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji  
oraz danych przedstawionych w karcie. 
 

 
 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ............................  ...................................................................      
              czytelny podpis Matki/Opiekuna czytelny podpis Ojca/Opiekuna  
        .  
 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE POWYŻSZE DANE 
1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wychowaniu trojga lub więcej dzieci, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęcia dziecka do Samorządowego Żłobka Nr 1 

w Tomaszowie Mazowieckim; 

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęcia dziecka do Samorządowego Żłobka Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim; 

3. Oświadczenie o miejscu pracy rodzica lub opiekuna prawnego, o pobieraniu nauki w systemie dziennym, 

zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęcia dziecka do Samorządowego Żłobka Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim; 

4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego 

rodzeństwa korzystającego z usług żłobka, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu zasad  

i kryteriów przyjęcia dziecka do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim; 

5. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga 

lub więcej dzieci, którego wzór stanowi Załącznik nr 6a do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęcia dziecka 

do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. 

 
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący 

zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informuje, że :  
1. Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,  

ul. Strzelecka 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, reprezentowany przez Dyrektora Samorządowego Żłobka 



Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. 
2. Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z rekrutacją dzieci  

do Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. 
3. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie:  
a) Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  
b) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U. 2019 poz. 409 z późn. 

zm.).  
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym 

zakresie.  
5. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do :  
a) dostępu do powierzonych danych osobowych,  
b) sprostowania powierzonych danych osobowych,  
c) usunięcia powierzonych danych osobowych,  
d) ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,  
f) przenoszenia powierzonych danych,  
g) cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,  
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
6. Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim  nie będzie przekazywał zbieranych danych  

do państw trzecich.  
7. Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim nie będzie profilował zbieranych danych 

osobowych.  
8. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi 

w Samorządowym Żłobku Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim .  
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do Samorządowego Żłobku 

Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.  
10. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Samorządowy Żłobek Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim nie będzie miał podstaw prawnych włączenia Karty zgłoszenia dziecka  

do żłobka do procedury naboru. 
11. Podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji do Samorządowego Żłobka Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim jest dobrowolne. 
12. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 
 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ................................ ....................................... .......................................  
                                                                                                                  czytelny podpis Matki/Opiekuna czytelny podpis Ojca/Opiekuna  
 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016r. 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych 

osobowych przez Samorządowy Żłobek Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowany przez 

Dyrektora Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,  z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim, ul. Strzelecka 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w celu przeprowadzenia procedury naboru 

dzieci do  Samorządowego Żłobka Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. 
 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ................................ .           ...................................... .......................................  
                                                                                                                                  czytelny podpis Matki/Opiekuna czytelny podpis Ojca/Opiekuna  
 

VII. ADNOTACJE DYREKTORA 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ...........................                                               ...........................................  
          podpis Dyrektora  żłobka  
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