
 

 

                                                                                                                                                         Załącznik nr 1  

                                                                                                                                                         do Procedury Rekrutacji  

 

 

 

Do Kierownika Klubu Dziecięcego  

im. Ottona Klobusa w Łodygowicach 

 

 

 

KARTA  ZAPISU  DZIECKA 

 

DO  KLUBU  DZIECIĘCEGO  IM. OTTONA KLOBUSA  W ŁODYGOWICACH 

 

I. DANE  DOTYCZĄCE  DZIECKA  

 

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

 

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

 

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

 

4. Adres zameldowania    ………………………………………………………………………. 

 

5. PESEL                          ………………………………………………………………………. 

 

6. Deklarowany  czas pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym :  

 

6.30- 11.30  ,    

 

                     11.30  - 16.30  

 

II .DANE  DOTYCZĄCE  RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 

Imię i nazwisko 

      Ojciec  

 

 

          Matka 

Adres zamieszkania 

 

 

  

Adres zameldowania 

 

 

  

Adres do korespondencji   

Nr telefonów kontaktowych 

e-mail 

  

 



III.  JEDNOCZEŚNIE UZNAJĄC JE ZA ISTOTNE, PODAJĘ NASTĘPUJĄCE DANE 

DOTYCZĄCE DZIECKA: 

 

- stan zdrowia................................................................................................................................ 

- stosowana dieta…....................................................................................................................... 

- rozwój psychofizyczny dziecka ………………………………………………………………. 
 

I. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

a. Oświadczam, że zamieszkuję wraz z dzieckiem: …………………………………………………….. 

(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka),  

od dnia …………………… do dnia dzisiejszego z zamiarem dalszego zamieszkania pod 

adresem:   …………………………………………………………………………………………. 

(nazwa miejscowości zamieszkania, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta). 

b. Aktualny adres zameldowania: 

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

(nazwa miejscowości zamieszkania, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta). 

Pouczenie: 

Zgodnie z postanowieniami art. 25 – 27 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod 

władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych. 

 

..............................................                                            .............................................. 
          podpis matki                                                                                                                podpis ojca 

 

II.     OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA GMINY 

 
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkami mieszkańca 

gminy są: 

a) W ciągu 30 dni od dnia zamieszkania na terenie gminy zameldowanie się na pobyt stały lub 

czasowy w organie tej gminy, jako gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości, 

w której zamieszkuje (art.27ust.1 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. 

o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.); 

b) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie naszej gminy Właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r .poz. 250 z późn. zm.); 

c) Rozliczenie roczne w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) w urzędzie skarbowym 

właściwym dla miejscowości, którą mieszkaniec podał jako swoje miejsce zamieszkania, czyli 

miejscowości, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu, w dniu 31 grudnia roku 

podatkowego, za który dokonywane jest rozliczenie podatkowe (art. 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201); 

d) W celu uzyskania czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady gminy oraz na wójta 

niezbędne jest zarejestrowanie mieszkańca w rejestrze wyborczym właściwym dla miejsca 

zamieszkania zgodnie z art. 10 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks 

wyborczy (DZ. U. z 2017 r. poz. 15). 
 

..............................................                                            .............................................. 
          podpis matki                                                                                                                podpis ojca 

 

……………………….., dnia …............... 
           miejscowość 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 
 

..............................................                                            .............................................. 
                    podpis matki                                                                                                                                podpis ojca 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola/szkoły, do którego dziecko 

zostanie przyjęte. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania 

lub usunięcia .  Dane podaję dobrowolnie. 

 

...............................................                                             .............................................. 
                podpis matki                                                                                                                               podpis ojca 

 

 

 

Do wniosku dołącza się:  

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów:  

 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie 

skarbowym w Żywcu , 

 Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

 Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo 

pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica). 

 Oświadczenie o posiadaniu przez co najmniej jednego z rodziców  orzeczenia o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności 

do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a drugi pozostaje w stosunku 

zatrudnienia lub prowadzi działalność gospodarczą.  

 Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do klubu dziecięcego.  

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w 

postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający poszczególne oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

 
 

 



IV . ZOBOWIĄZANIA  RODZICÓW/ OPIEKUNÓW  PRAWNYCH 

 

1. W przypadku zakwalifikowania dziecka do Klubu Dziecięcego zobowiązuję się do: 

a) dostarczenia przed podpisaniem umowy, zaświadczenia  o stanie zdrowia dziecka( badanie 

kału dziecka na nosicielstwo ),  

b) podpisania umowy w sprawie korzystania z usług Klubu Dziecięcego , 

c) niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych ujętych w niniejszej karcie i innych 

mających znaczenie przy przyjęciu do Klubu Dziecięcego. 

  

 

Łodygowice , dnia ………………………              
…………………………….                                                                ………………………….. 
                podpis matki                                                                                                                                                 podpis ojca 

 

 

V. Decyzja Kierownika Klubu Dziecięcego : 

 

W dniu …………………………….. dziecko …………………………………………………. 

 

zostało przyjęte / nie przyjęte do placówki. 

 

Uzasadnienie ( wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki, należy 

wpisać powód negatywnej decyzji ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Łodygowice, dnia ………………………………… 

 

 …………………………………… 

                                                                                                     podpis Kierownika 

                                                                                                     Klubu Dziecięcego 


