Data złożenia wniosku - ………………..

Miejski Żłobek w Mławie
ul. Z. Krasińskiego 7
06-500 Mława
tel: 23/6543675
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
CZĘŚĆ A (wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka)
Proszę o przyjęcie dziecka ………..…………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

do Miejskiego Żłobka w Mławie od dnia …………………w godzinach od………do……….
Łącznie …………….godzin dziennie.
I. DANE O DZIECKU
1. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………….……..
2. Adres zamieszkania: …………………………….……………………………..….……......
3. PESEL: ………………...………………………………….…………………….….………
II. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH
Lp.

Dane
rodziców/opiekunów

1.

Imię i nazwisko

2.

PESEL

3.

Data urodzenia

4.

Adres zamieszkania
rodziców i dziecka
(miejscowość, kod pocztowy,
ulica, nr domu/lokalu)

5.

Nazwa i adres zakładu
pracy(Zaświadczenie o
zatrudnieniu, aktualny wpis z
Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności
Gospodarczej, zaświadczenie
o stacjonarnym systemie
studiów

6.

Numer telefonu
kontaktowego

7.

Adres poczty elektronicznej

Matka/Opiekun prawny
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Ojciec/Opiekun prawny

III. KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kryteria przyjęć do Żłobka dot. dziecka:
Lp.

Kryterium

TAK

1.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (rodzina z minimum trojgiem dzieci) *

2.

Niepełnosprawność dziecka *

3.

Dzieci objęte pieczą zastępczą *

4.

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka *

5.

NIE

Dzieci matek/ojców powracających na rynek pracy po okresie macierzyństwa/
urlopie tacierzyńskim*
* Wstaw znak X w odpowiednim miejscu.
Kryteria przyjęć do Żłobka dot. rodziców/opiekunów:

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kryterium

Matka/Opiekun Ojciec/Opiekun

Rodzice/opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem
zamieszkujący na terenie miasta Mława*
Rodzice/opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem rozliczają
się z podatku dochodowego od osób fizycznych w
Urzędzie Skarbowym na terenie miasta Mława *
Rodzice/opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, pracują lub
uczą się w systemie dziennym *
Dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do
1 pkt, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej
lub równej 100% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.) – 1 pkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości
przekraczającej 100% kwoty, o której mowa
w lit. a), liczbę punktów oblicza się dzieląc
kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111 z późn. zm.)
przez dochód na osobę w rodzinie dziecka**
Niepełnosprawność w rodzinie (rodzice lub
rodzeństwo)*
Rodzice / opiekunowie oraz inne osoby, którym
sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem/ samotnie wychowujący dzieci *
Trudna sytuacja rodzinna
* Wpisz „TAK” lub „NIE” w odpowiednim miejscu

** Dochód członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty
w poprzednim roku kalendarzowym
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IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1) Przestrzegania postanowień Statutu Miejskiego Żłobka w Mławie oraz Regulaminu
Organizacyjnego.
2) Dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do weryfikacji kryteriów przyjęcia
do Żłobka.
V. OŚWIADCZENIE:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że
podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu w celu nawiązania szybkiego kontaktu
w sytuacjach szczególnych, np. choroba, wypadek dziecka itp. oraz w codziennej pracy
opiekuńczo-wychowawczej żłobka. Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych w w/w
informacjach.
……………………………………..…..…….…………………
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pouczenie:
Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego dla kandydata do Miejskiego Żłobka
w Mławie, ul. Krasińskiego 7, prowadzonej przez Miasto Mława.
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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
(ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych),

Dz.U.UE.L.2016.119.1

(zwanego

RODO)

informujemy, iż:
1. Administratorem danych jest Miejski Żłobek w Mławie.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wysyłając korespondencję elektroniczną
pod adresem: mk@open-audit.eu
3. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest „przeprowadzenie postępowania
rekrutacyjnego dla kandydata do Miejskiego Żłobka w Mławie oraz zapewnienie dziecku
prawidłowej opieki” – podstawa prawna ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)
4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji wniosku oraz przez
10 lat na potrzeby archiwizacji;
5. Informujemy, że zgoda osób, których dane dotyczą może zostać cofnięta w dowolnym
momencie osobiście w siedzibie Administratora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Administrator
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danych jest uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prawa do przetwarzania danych
bez wymogu posiadania zgody osoby, której dane dotyczą;
6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, mają prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to możliwe);
7. Osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa;
8. Administrator danych nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów niż te,
dla których zostały zebrane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przetwarzanie będzie wynikało
z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
9. Administrator nie planuje podejmować decyzji w sposób automatyczny wobec osób, których
dane dotyczą. Dane nie podlegają też profilowaniu.
…………………………………………………….................. …………………………..…………..
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

CZĘŚĆ B (wypełnia komisja rekrutacyjna)
VI. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O PRZYJĘCIU DZIECKA DO
MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W MŁAWIE
1. Dziecko zostało zakwalifikowane do Miejskiego Żłobka w Mławie
od dnia: …………w ilości ……godzin dziennie, ilość punktów……….
2. Dziecko nie zostało przyjęte do Miejskiego Żłobka w Mławie z powodu:
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
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