
Załącznik do Zarządzenia Nr  902/2021 

Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 

z dnia 03 lutego 2021 r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W BOGUSZOWIE-GORCACH 
 

 

1. Proszę o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. 

Deklaruję czas pobytu
1
 dziecka w Żłobku od godz. .……..….. do godz. ………………. 

2. Dane osobowe dziecka: 
 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres, zameldowania (jeżeli jest 

inny niż adres zamieszkania) 
 

 

3.  Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko 

matki/opiekunki 

 

 

Adres  miejsca zamieszkania  

Adres zameldowania (jeżeli jest 

inny niż zamieszkania) 
 

Telefon kontaktowy  

Nazwa i adres zakładu pracy  

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
 

 

Adres  miejsca zamieszkania 

 
 

Adres zameldowania (jeżeli jest 

inny niż zamieszkania) 
 

Telefon kontaktowy  

Nazwa i adres zakładu pracy  

 

                                                 
1 Przewidywany czas pracy Żłobka godz. od godz. 6:30 do godz. 16:30. Rzeczywisty czas pracy Żłobka zostanie określony w regulaminie 

organizacyjnym placówki po zebraniu opinii rodziców w tym zakresie. 



4. Kryteria przyjęć
2
 (stosowane w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy liczbę  

wolnych miejsc w Żłobku.) 
 

L.p. Kryterium 

W przypadku 

spełniania 

kryterium należy 

zaznaczyć X 

Załączony dokumenty 

potwierdzający spełnianie kryterium 
(należy wskazać jaki dokument został 

załączony w celu potwierdzenia spełniania 
kryterium) 

1 

Oboje Rodzice pracują, studiują                   

w trybie dziennym, prowadzą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne. 

Kryterium stosuje się również do 

pracującego/studiującego Rodzica samotnie 

wychowującego kandydata do Żłobka 

  

2 Niepełnosprawność dziecka   

3 Niepełnosprawność rodzica   

4 
Samotne wychowywanie kandydata do 

Żłobka 
  

5 Wielodzietność rodziny   

6 
Korzystanie przez rodzeństwo dziecka             

z usług Żłobka 
  

 

5. Oświadczenia 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

dziecka w w/w zakresie na potrzeby rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie -Gorcach 

oraz w przypadku zakwalifikowania dziecka do Żłobka na zamieszczenie na tablicy ogłoszeń                 

w budynku Żłobka listy, na której zamieszczone zostanie imię i nazwisko dziecka. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                       

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r., oświadczam, iż zostałem zapoznany(a) się z treścią klauzuli 

informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

3. Zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, 

na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym 

elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. 

4. Oświadczam, iż dane przedłożone w niniejszym wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy (a) 

 

 

 

……………………………....…..   ………………………………………… 
             miejscowość,  data                            czytelny podpis 

                                                 
2 Kryteria, liczba punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka 
zostały określone w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/169/20 Rady 

Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia   28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach                        

i nadania mu statutu 


