
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO- 

RAJ MALUSZKA W  DOMASZOWICACH 

INFORMACJE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DO ORGANIZACJI I PLANOWANIA PRACY 

                                              Z PAŃSTWA DZIECKIEM 

I. DANE O DZIECKU 

1) Imię i nazwisko 

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

2) Data i miejsce urodzenia: 

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

3) Adres zamieszkania: 

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

4) Pesel 

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

II. DANE O RODZICACH ( OPIEKUNACH ) 

1) Imię i nazwisko matki (opiekunki) 

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

2) Adres zamieszkania 

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

nr telefonu ……………………………………………………………………………………. 

3) Miejsce i czas pracy matki (opiekunki): 

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

 (nazwa zakładu pracy) 

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

 (godziny pracy i nr telefonu) 

4) Imię i nazwisko ojca ( opiekuna) 

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

5) Adres zamieszkania 

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

nr telefonu ……………………………………………………………………………………. 

6) Miejsce i czas pracy ojca (opiekuna): 

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

 (nazwa zakładu pracy) 



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

 (godziny pracy i nr telefonu) 

7) Dane o wysokości dochodów1 rodziców (w okresie ostatnich trzech miesięcy-należy 

przedstawić stosowne zaświadczenie) w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe 

lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów:  

 

Rodzaj dochodu Matka /kwota/ w zł. Ojciec /kwota/ w zł. 

   

   

   

   

   

 

III. RODZEŃSTWO 

1) Imię, nazwisko, data urodzenia 

Lp. Nazwisko Imię Data urodzenia 

    

    

    

    

 

IV. POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

1) Ilość godzin dziennie …………………….w godz. od …………… do ………………. 

2) W przypadku, gdy dziecko jest chore np. alergia, skaza białkowa; należy dostarczyć 

pełną informację o diecie dziecka. Szczegółowe określenie przeciwskazań w zakresie 

żywienia należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim dostarczonym przy 

podpisywaniu umowy. 

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

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

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

V.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

Oświadczam, że : 

1) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u mojego dziecka należy się 

skontaktować z : 

 

                                                           
1 Dochód zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,  poz. 114) 



a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………  

2) W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na podjęcie 

działań medycznych, w tym przewiezienie do szpitala i bezzwłoczne powiadomienie 

jednej z osób wymienionych poniżej: 

 

a) .………………………………..………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………...  

c) …………………………………………………………………………………………... 

3) Moje dziecko może być odebrane przez (odbierającym może być tylko osoba 

pełnoletnia): 

 

Lp. Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Adres zamieszkania Numer dowodu 
osobistego 

1.     

2.     

3.     

4.     

     

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

miejscowość         (podpis matki)                     (podpis ojca) 

VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

1) przestrzegania postanowień Regulaminu Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”; 

2) podania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w zawartych wyżej informacjach; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą, 

upoważnioną przez rodziców na piśmie; 

4) przyprowadzanie do żłobka tylko zdrowego dziecka; 

5) uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

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

    ( podpis matki)                                                                     (podpis ojca) 

 

 

 



VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych2 zawartych w karcie danych na potrzeby 

Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” 

201…-……-……    …………………………..……………………………………………. 
                   (data)                                                                                (czytelny podpis matki i ojca) 

2) Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne  

ze stanem faktycznym. 

3) Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat związanych z kosztami pobytu dziecka 

w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” 

 

201…-……-……    …………………………..……………………………………………. 
 (data)                                                                                      (czytelny podpis matki i ojca) 

 VIII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ/ DYREKTORA ŻŁOBKA 

 O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO- RAJ MALUSZKA 

1) dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”  

w Domaszowicach  

od dnia 20…-……-……  

2) dziecko nie zostało zakwalifikowane do Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”  

w Domaszowicach  

z powodu …………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 (podpis przewodniczącego komisji)                                    (podpisy członków komisji) 

                                                           
2 Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) 


