
Wpłynęło dnia:                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                                                                 do Regulaminu rekrutacji dzieci   

Nr wniosku:                                                                                                                                                     do Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli  

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO / ŻŁOBKA 

,,KUBUSIOWE MALUCHY” 

 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców 

Dane dziecka: 

1. Imię i nazwiskodziecka: ………………………………………………………………………………………………………………  

2. Data urodzeniadziecka: …………………………………………………..  

3. PESEL dziecka:…………………………………………………………………. 

( a w przypadku gdy nie nadano nr PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamośd) 

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

Dane o rodzicach / opiekunach prawnych dziecka: 

  
Dane matki / prawnej opiekunki 

 
Dane ojca / prawnego opiekuna 
 

 
Imię i nazwisko 

 

  

 
Data urodzenia 

  

Nr PESEL 
 lub numer i serie dokumentu 
potwierdzającego tożsamośd 
w przypadku, gdy nie nadano 

 nr PESEL 

  

 
 

Adres zamieszkania 
 
 

  

 
Telefon kontaktowy 

 

  

 
Adres poczty e-mail 

 

  

 
 

Nazwa i adres zakładu 
pracy; telefon 

 
 
 

  



Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

1. Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku 

przeprowadzonych badao lub leczenia szpitalnego. 

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

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

(informacja dobrowolna) 

2. Inne uwagi rodzica / opiekuna prawnego: 

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

3. Deklarowany (planowany) pobyt dziecka w placówce: 

-ilośd godzin dziennie      ………………………………….... 

-w jakich godzinach od    ……………… do ................. 

 

 

II. Kryteria przyjęd (proszę zakreślid odpowiednio TAK lub NIE) 

 

 
Lp. 

 
Kryterium 

 
Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

 
TAK 

 
NIE 

PUNKTY 
(dot. od 2-5) 

(wypełnia 
Komisja 

Rekrutacyjna) 

1. Dziecko, którego oboje 
rodzice (lub rodzic 
samotnie wychowujący 
dziecko) pracują, 
studiują lub uczą się  
w systemie dziennym. 

Zaświadczenieozatrudnieniu, 
oświadczenie o działalności 
gospodarczej ( aktualny wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
 i Działalności Gospodarczej-wydruk), 
zaświadczenie o stacjonarnym systemie 
studiów, oświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego 

 
TAK 

 
NIE 

 
 

2. Dziecko z rodziny 
wielodzietnej (3 i więcej 
dzieci w wieku do 18 lat) 

Oświadczenie rodzica dotyczące 
pochodzenia dziecka z rodziny 
wielodzietnej 

 
TAK 

 
NIE 

 

3. Dziecko z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

 
Orzeczenie o niepełnosprawności 

 
TAK 

 
NIE 

 

4. Samotne wychowywanie 
dziecka w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację  
lubakt zgonu-kopia poświadczona  
za zgodnośd z oryginałem przez Rodzica 
oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka  

 
TAK 

 
NIE 

 

5. Dochód na osobę  
w rodzinie 

Oświadczenie o wysokości dochodu  
na osobę w rodzinie  

 
TAK 

 
NIE 

 

 
SUMA (wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

 

 

 

 



 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów: 

 

Dokumenty TAK NIE 
Zaświadczenie o zatrudnieniu   
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 2d )   
Zaświadczenie z uczelni o stacjonarnym systemie studiów   
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2e )   
Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka   
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik nr 2a )   
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (załącznik nr 2b )   
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem 
prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 
separację lub akt zgonu 

  

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (załącznik nr 2c )   
 

 

Oświadczam, że przedstawione w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zobowiązuję się do poinformowania w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian. 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

Informacje zawarte w karcie podlegają ochronie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie na potrzeby 

Zespołu ”Kubusiowe Maluchy” w Woli. 

 

 

…………………………………………………………………. 

podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

*PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół „ Kubusiowe Maluchy”  
w Woli, ul. Górnicza 47 B, 43-225 Wola, tel. 605415800. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktowad z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą 
adresu: kubusiowemaluchy@interia.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja dziecka do Żłobku lub Klubu Dziecięcego.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis z RODO z art. 6 ust. 1 lit. c. 

(Ustawa o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. z późn. zmianami). 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do paostwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwośd ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu realizacji procesu rekrutacji.  

Brak ich podania skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres , sprawowania opieki nad dzieckiem przez Zespół ‘Kubusiowe maluchy” 

w Woli oraz przez okres ustalony zgodnie z wprowadzonym jednolitym rzeczowym wykazem akt wprowadzonym w jednostce. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania.  

 

mailto:kubusiowemaluchy@interia.pl

