
Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem  

  
Rudnik nad Sanem, dnia …………………… 

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RUDNIKU NAD SANEM 
 
 

 

 

I.   DANE DZIECKA: 
 

1. Nazwisko i imię dziecka  …………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………..... 

3. Pesel ….…………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania:…………………………………………………........................ 

 

II.  DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 
 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO   

ADRES ZAMIESZKANIA   

DANE KONTAKTOWE: 

TELEFON, ADRES E-

MAIL 

  

NAZWA I 

ADRES 

PRACODAWCY 

  

 

III.  KRYTERIA NABORU OKREŚLONE W ZAŁĄCZNNIKU DO UCHWAŁY  

Nr XXVII/198/2021 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM  

Z DNIA 28 LIPCA 2021 R.   

 
KRYTERIUM NABORU TAK* NIE 

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest 

niepełnosprawne. 

  

Rodzina dziecka jest rodziną wielodzietną.   

Rodzic dziecka jest osobą samotnie wychowującą 

dziecko. 

  

Dziecko, którego dotyczy wniosek skorzystało 
z obowiązkowych, szczepień ochronnych lub też 

zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn 

zdrowotnych. 

  



Rodzice dziecka odprowadzają podatek do urzędu 

skarbowego ze wskazaniem deklaracji podatkowej 

PIT – Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem jako 

miejsca zamieszkania*. 

▯1 rodzic 

▯2 rodziców 

▯rodzic samotnie wychowujący 
▯żadne z rodziców 

Rodzice dziecka są zameldowani na stałe na terenie 

Miasta Rudnik nad Sanem*. 
▯1 rodzic 

▯2 rodziców 

▯rodzic samotnie wychowujący 

▯żadne z rodziców 
Rodzice znajdują się w następującej sytuacji: 
 

  

a) rodzic samotnie wychowujący 
dziecko lub rodzicesą zatrudnieni  
i żaden z nich nie korzysta z urlopu 
wychowawczego, 

b) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub 
rodzice prowadzą pozarolniczą działalność 
gospodarczą i żaden z nich nie zawiesił tej 
działalności w celu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, 

  

c) rodzice są uprawnieni do urlopu 
wychowawczego, nie korzystają z niego, a 
przynajmniej jeden z nich korzysta  
z obniżonego czasu pracy na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

  

d) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest 
uprawniony do urlopu wychowawczego, nie 
korzysta z niego, a korzysta  
z obniżonego czasu pracy na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, 

  

e) rodzic samotnie wychowujący dziecko lub 
rodzice uczą się w trybie dziennym lub 
świadczą usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, 

  

f) rodzice są zatrudnieni lub prowadzą działalność 
gospodarczą i przynajmniej jeden z nich 
korzysta z urlopu wychowawczego lub jeden z 
nich zawiesił działalność gospodarczą w celu 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, 

  

g) rodzic samotnie wychowujący dziecko jest 
zatrudniony  
i korzysta z urlopu wychowawczego lub 
zawiesił pozarolniczą działalność gospodarczą 
w celu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, 

  

h) wobec rodzica lub rodziców orzeczono 

znaczny albo umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, albo całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

  

i) rodzic lub rodzice zrezygnowali z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 

ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną 

  



możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co 

dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i 

edukacji. 

Dziecko, którego dotyczy wniosek jest 

niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi nieposiadającym 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

  

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Żłobka 

Miejskiego w Rudniku nad Sanem. 
  

Oświadczam/y, że podane przez nas powyżej dane są zgodne z prawdą i aktualne. 
 

Oświadczam/y, że będę/będziemy wpłacał(a)/li należną odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku stosownie do 

obowiązujących kosztów, do 15 każdego miesiąca. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z katalogiem dokumentów, które będziemy zobowiązani okazać na potwierdzenie 

spełnienia warunków rekrutacji. 

 

 
Rudnik nad Sanem, …… ……………      …..……………………………… ….………………………………… 

 

  (podpis)        (podpis) 

 

 

 

 

 
* proszę zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów i udzielonej zgody.  

W związku z realizacją wymogów 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 

dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

Państwa dzieci danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniże 

zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem, 

reprezentowany przez Dyrektora, Rudnik Nad Sanem ul. Mickiewicza 8, 37-420 Rudnik nad 

Sanem. 

2. Informujemy, że Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem przetwarza dane osobowe w związku z 

realizacją  przepisów prawa, tj. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 2011 r. na 

podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

4. Pani/Pana i Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechne obowiązującego prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.  

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dowolny.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9. Pani/Pana i dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane.  

 

 

    Rudnik nad Sanem, ……………………….                                 …………………………………………. 

        (podpis osoby zapoznającej się z informacją) 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW 

REKRUTACJI ORAZ NA POTRZEBY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y………………………………………………………………………………….... 

legitymująca/y się dowodem osobistym………………………………………………………... 

wydanym przez…………………………………………………………………………………. 

oświadczam,  

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka danych osobowych 

zawartych w karcie zapisu dziecka do Żłobka oraz w zaświadczeniach lekarskich do celów dokonania 

czynności urzędowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit.  

a) 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 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawa z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). 

Jednocześnie oświadczam, że zgoda nie obejmuje prawa do przetwarzania moich i mojego dziecka danych 

osobowych w innych celach niż wskazane w oświadczeniu.  

 

 

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

                 (miejscowość, data)                                                           (podpis) 

 
 
Pouczenie: 
Rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1): 
Artykuł 6.  
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej 
jeden z poniższych warunków:  
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; (…) 
Artykuł 9. 
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych 
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby.  
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych 
celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić 
zakazu, o którym mowa w ust. 1; (…). 

 

 

 

 

 



DOKUMENTY PRZEDSTAWIANE DO WGLĄDU: 

 

1. dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie rodziców i dziecka na terenie Gminy  

i Miasta Rudnik nad Sanem  

• umowa najmu mieszkania lub 

• umowa deweloperska lub 

• pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok 

2. dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia rodziców lub prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej 

• zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu wraz z informacją, że w dniu 

przyjęcia dziecka do Żłobka pracownik nie przebywa na urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, 

• zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

• wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 

3. dokumenty na potwierdzenie wskazania w deklaracji podatkowej PIT – Gminy i Miasta 

Rudnik jako miejsca zamieszkania 

• pierwsza strona zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu 

Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie 

• pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z urzędowym poświadczeniem 

odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej 

4. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko mające być objęte opieką żłobkową jest 

niepełnosprawne 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

5. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej tj. rodziny 

wychowującej troje i więcej dzieci 

• oświadczenie rodziców 

6. dokumenty na potwierdzenie samotnego wychowywania dziecka 

• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic lub rodzic samotnie wychowujący 

dziecko jest zameldowany na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem  

• zaświadczenie o zameldowaniu stałym rodziców/rodzica na terenie Gminy 

 i Miasta Rudnik nad Sanem (w przypadku osoby samotnie wychowującej 

dziecko – tylko jej zaświadczenie o zameldowaniu) 

8. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic lub rodzic samotnie wychowujący 

dziecko pobierają/pobiera naukę w systemie dziennym 

• zaświadczenie z uczelni/szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

9. dokumenty na potwierdzenie, że rodzice/rodzic dziecka lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko są/jest osobami, niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym lub są/jest osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do 

pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

• orzeczenie właściwego organu wskazujące na całkowitą niezdolność do pracy 

lub niezdolność do samodzielnej egzystencji 



10. dokumenty na potwierdzenie, że dziecko skorzystało z obowiązkowych szczepień 

ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych 

• oświadczenie, że dziecko skorzystało z obowiązkowych szczepień 

ochronnych lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn 

zdrowotnych lub 

• książeczka zdrowia dziecka w części dotyczącej książeczki szczepień 

11. dokumenty na potwierdzenie, że rodzeństwo jest niepełnosprawne w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym lub wydano wobec niego orzeczenie stwierdzające 

całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

• orzeczenie właściwego organu wskazujące na całkowitą niezdolność do 

pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	KARTA ZAPISU DZIECKA
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