
Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim                                                Data wpływu………………2020r
Krzeczyn Wielki ul . Brzozowa 1
59-311 Lubin
klubdzieciecykw@gmail.com

KARTA
ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO

W KRZECZYNIE WIELKIM

                                                      Na  rok szkolny 20 ……/ 20……

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………..

2. Data urodzenia ………………………………………………………………...

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

4. PESEL ………………………………………………………………………….……….

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Rodzic/opiekun prawny Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny
Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Telefon
do pracy
komórkowy
domowy

Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy

III. POBYT DZIECKA W KLUBIE
W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych deklaruję pobyt mojego dziecka w 
Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim 
w godzinach od ………. do ………. .
Przyprowadzenie dziecka do klubu odbywać się będzie do godz. 8.00

IV. INFORMACJA  O  SPEŁNIANIU  KRYTERIÓW  OKREŚLONYCH  W
STATUCIE KLUBU DZIECIĘCEGO (we  właściwej  rubryce  przy  każdym   z  kryteriów
wstaw odpowiednio Tak lub Nie):

L. p. Kryteria Wymagane dokumenty, które 
potwierdzają spełnienie kryterium

TAK NIE

a) Wiek dziecka 1- 3 lat Oświadczenie rodzica
b) dzieci zamieszkałe na terenie

gminy Lubin
Oświadczenie rodzica



c) Dzieci obojga rodziców
pracujących/ pracującego

rodzica samotnie
wychowującego dziecko

Zaświadczenie zakładu pracy lub jego
kserokopia poświadczona przez rodzica za

zgodność z oryginałem

d)

Dziecko lub jeden z
rodziców z aktualnym
orzeczeniem o stopniu

niepełnosprawności

kserokopie poświadczone przez rodziców za
zgodność z oryginałem orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia

równoważnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

e) dzieci rodziców
korzystających ze świadczeń
Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lubinie

kserokopia decyzji GOPS o przyznanym
świadczeniu poświadczona przez rodziców

za zgodność z oryginałem

dzieci rodziców
sprawujących opiekę nad

więcej niż jednym dzieckiem
Oświadczenie rodzica

     Za spełnienie każdego kryterium zostanie przyznany 1 pkt.

Uwaga:  Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  kryteriów  upoważniających  do  skorzystania
z pierwszeństwa przyjęcia do klubu dziecięcego należy dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do
Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim.

V. ISTOTNE UWAGI O DZIECKU dotyczące  jego  stanu  zdrowia  mogące  mieć  szczególne
znaczenie podczas pobytu dziecka w klubie: (dziecko pozostające pod opieką poradni specjalistycznej,
wymagające szczególnej opieki, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny)

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

VI. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA
1. W przypadku przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego zobowiązuję się do:

a) dostarczenia, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o stanie zdrowia 
b) podpisania umowy w sprawie korzystania z usług klubu dziecięcego .

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wywieszenie na tablicy ogłoszeń żłobka, listy przyjęć zawierającej imię
i nazwisko mojego dziecka.

3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze
stanem faktycznym.

Krzeczyn Wielki, dnia…………                          ……….………..…..…………………………..
                                                                                             czytelny podpis rodzica  / opiekuna prawnego



Klauzula informacyjna dla rodzica / opiekuna prawnego
do wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego

 Administratorem danych osobowych jest Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : e-mail iodo@amt24.biz
 Dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie:

a) wykonywania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  tj.  realizacji  zadań
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  4  lutego  2011r.
o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

a) udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  i  pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a

Prawo oświatowe (monitoring ), zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO
 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie

przepisów  prawa  oraz  upoważnione  przez  Administratora  podmioty  przetwarzające  dane  osobowe
w imieniu Administratora.

 Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres

uczęszczania do Klubu Dziecięcego i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,
b) do 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje  zdarzenie,

w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do
a) sprostowania (poprawienia) danych,
a) ograniczenia przetwarzania danych,
b) dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 W  przypadku  przetwarzania  danych  w  związku  z  obowiązkiem  prawnym  ciążącym  na

Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21

RODO
b) usunięcia danych,
c) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 Jednak  w  przypadku  wyrażonej  zgody  ma  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie

jednak brak zgody będzie skutkował brakiem  możliwości uczęszczania do Klubu Dziecięcego.
 Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  poddawane

profilowaniu.
                                                                                                    

         ……………………………………………..
                                                                                       Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna )

Komisja Rekrutacyjna  na posiedzeniu w dniu………………………………………………….
1. Liczba otrzymanych punktów ………………………………………………………..
2. Zakwalifikowane/ niezakwalifikowane  ………………………………..………….…
3. Przyjęte/nieprzyjęte ……………………………..……………………………………

Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ………………………..….…………………

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………




