
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
do Miejskiego Żłobka w Lędzinach 

na rok szkolny 2021/2022 

OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DZIECKA DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W LĘDZINACH 

 

KARTĘ NALEŻY WYPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

I. PODANIE 

Proszę o przyjęcie ………………………………….....…….......……....…....................  …….........….……………….. 

                                                (imię nazwisko dziecka)                                                          (data urodzenia) 

do Miejskiego Żłobka w Lędzinach od dnia 01.09.2021r. 

II. DANE O RODZINIE DZIECKA 

1. Adres zamieszkania dziecka: 

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

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

2. PESEL dziecka: ………………………………………………...........…............…..…..….………………… 

3. Dane rodziców (opiekunów): 

a. matka: 

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

(imię i nazwisko matki) 

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

(adres zamieszkania matki) 

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

(numer dowodu osobistego, PESEL) 

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

(numer telefonu) 

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

(adres e-mail) 

b. ojciec: 

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

(imię i nazwisko ojca) 

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

(adres zamieszkania ojca) 

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

(numer dowodu osobistego, PESEL) 

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

(numer telefonu) 

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

(adres e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Dodatkowe informacje o dziecku i jego rodzinie: 

L.p.  TAK NIE 

1 Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (3 dzieci i więcej). 

Wiek rodzeństwa …............................................................... 

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

  

2 Dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli tak 

to jakim? …............................................................................ 

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

  

3 Zgłaszane dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.   

4 Co najmniej jeden rodzic jest niepełnosprawny (posiada orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź 

jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji na podstawie 

odrębnych przepisów). 

  

5 Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

  

6 Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Miejskiego Żłobka w Lędzinach.   

7 Dziecko, którego obydwoje rodzice pracują lub uczą się.   

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

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

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

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

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

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

IV. WYBÓR ODDZIAŁU 

Informuję, iż wyrażam wolę uczęszczania przez moje dziecko do oddziału Żłobka: 

□ w Lędzinach, przy ulicy Paderewskiego 5A, 

□ w Lędzinach, przy ulicy Stadionowej 1, 

□ Nie mam preferencji. 

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. …........................................................ 

2. …........................................................ 

3. …........................................................ 

 

 

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

Podpis Rodzica/ Opiekuna 



Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
do Miejskiego Żłobka w Lędzinach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów kandydata do żłobka: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejski Żłobek z siedzibą w Lędzinach przy ulicy 
Paderewskiego 5a, 

2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zlobekledziny.pl, 

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 

 prowadzenia działań związanych z rekrutacją do placówki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 
Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm., 

4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Urząd Miasta w Lędzinach oraz podmioty świadczące 
usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych, 

5) dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm., 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 

 

 

 


