Gminny Żłobek „Maguś” W Magnuszewie
Magnuszew, dnia ………….…………… 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA „Maguś” W MAGNUSZEWIE – STYCZEŃ 2021
I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA
1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Data urodzenia i pesel ………………………………………………………………………………………………………………

3.

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Dane o stanie zdrowia:
a)

choroby przewlekłe, alergie, wady rozwojowe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) stosowana dieta ………………………………………………………………………………………………………………………………….
c)

rozwój psychofizyczny …………………………………………………………………………………………………………………………

d) Godziny pobytu dziecka w Żłobku: od .......................... do ..........................
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

PESEL

PESEL

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

Adres e-mail

Adres e-mail

Miejsce rozliczenia podatku PIT za 2019 rok: (US w:)

Miejsce rozliczenia podatku PIT za 2019 rok: (US w:)

Status zawodowy: (proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

Status zawodowy: (proszę zakreślić właściwą odpowiedź)

pracująca
samozatrudnienie
urlop macierzyński
urlop rodzicielski
urlop wychowawczy
bezrobotna

pracujący
samozatrudnienie
urlop rodzicielski
urlop wychowawczy
bezrobotny
uczący się

ucząca się
Miejsce pracy lub pobierania nauki w trybie dziennym

Miejsce pracy lub pobierania nauki w trybie dziennym

Wymiar godzinowy pracy

Wymiar godzinowy pracy

Gminny Żłobek „Maguś” W Magnuszewie

III.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Samotnie wychowuję dziecko - TAK/NIE
*Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję samotnego rodzica - jest to panna,
kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub osoba
rozwiedziona (chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem). A zatem kobieta, która żyje w
nieformalnym związku z ojcem dziecka, nie może deklarować, że jest samotną matką (aby np. mieć pierwszeństwo w
przyjęciu dziecka do żłobka lub przedszkola), bo jest to poświadczenie nieprawdy.

2. Rodzeństwo aktualnie uczęszczające do Gminnego Żłobka „Maguś”, przedszkola lub oddziału
przedszkolnego na terenie Gminy Magnuszew – TAK/NIE
3. Rodzina 3+ - TAK/NIE; liczba i wiek rodzeństwa …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Niepełnosprawność rodzica/opiekuna/rodzeństwa (orzeczony znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności) – TAK/NIE
5. Inne niż wyżej wymienione przypadki ( w szczególności objęcie nadzorem lub świadczeniami
z GOPS bądź innej instytucji, posiadanie opinii o konieczności objęcia dziecka opieką żłobkową)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Czy dziecko aktualnie korzysta z usług żłobka niepublicznego - TAK/NIE
7. Czy mama chce powrócić na rynek pracy – TAK/NIE
Informacje zawarte w punktach I - III na podstawie przedstawionych dokumentów uwierzytelniających.
Oświadczam, że jest mi znana treść Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Żłobka w Magnuszewie z dnia
11 stycznia 2021 r. w sprawie procedury i zasad przyjęć dzieci do Gminnego Żłobka oraz Regulaminu
Organizacyjnego placówki.
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w tym za wyłudzenie świadczenia (art. 233 §1 kodeksu karnego)
oświadczam, że dane podane przeze mnie powyżej oraz złożone oświadczenia dotyczące spełnienia warunków i
Kryteriów naboru do Gminnego Żłobka w Magnuszewie są kompletne i prawdziwe.
INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe dziecka i jego prawnych opiekunów przetwarzane są przez Gminny Żłobek w Magnuszewie w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji do Żłobka na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3, do momentu zakończenia naboru. Po jego zakończeniu karty dzieci, które się zakwalifikowały przechowywane są przez
okres uczęszczania do Żłobka, pozostałe karty przez okres jednego roku – do czasu następnego naboru. Okres ten może ulec
wydłużeniu w przypadku konieczności dochodzenia – lub obrony – przed roszczeniami.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powyższego przepisu prawa oraz ustalonych zasad naboru, ich niepodanie
uniemożliwia wzięcie udziału w naborze.
W uzasadnionych przypadkach dostęp do danych mogą posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub
organizacyjne dla Żłobka na podstawie zawartych umów, oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawy) swoich danych,
żądania usunięcia danych osobowych.
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje
prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iodo@magnuszew.pl

Podpis matki/opiekuna

Podpis ojca/opiekuna

