
                                                                                                                Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO  ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6   
W SANDOMIERZU 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka  do Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w 
Sandomierzu ul. T. Króla 3  od dnia………………………………………… 

Nazwisko i imię dziecka 
 
 
Data urodzenia dziecka, PESEL. W przypadku braku numeru PESEL, seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 
; 
 
 
Wiek dziecka w dniu przyjęcia do żłobka: 
 
I. Dane osobowe matki/ opiekunki prawnej 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon do natychmiastowego kontaktu/e-mail…………………………………………………………………………………………… 

II. Dane osobowe ojca/ opiekuna prawnego 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon do natychmiastowego kontaktu/ e- mail…………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania matki / opiekuna prawnego 
 
Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego 
 
Czas pobytu dziecka w żłobku Liczba godzin Od godz. ( pełna godz.) 

 
 

Do godz.( pełna godz.) 

Dziecko będzie korzystać z: ( 
proszę zaznaczyć ,,X” 
 

śniadanie obiad podwieczorek 

 
 

Lp. Informacje dodatkowe wpływające na sytuację rodzinną dziecka  ** ** 

1 Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, co najmniej (3 dzieci ) Tak  Nie  

2 Dziecko posiada  orzeczenie o niepełnosprawności , co do których brak jest 
przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do Żłobka 

Tak Nie 



3 Matka lub ojciec /opiekun są osobami niepełnosprawnymi   Tak  Nie  

4. Jedno lub oboje rodziców/ opiekunów  prawnych ma orzeczony znaczny stopień  
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy 

Tak  Nie  

5 Oboje Rodzice / opiekunowie prawni  pracują zawodowo  Tak Nie  

6. Jeden z rodziców / opiekun prawny sprawujący opiekę nad dzieckiem pracuje  ( 
rodzic  przebywa na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim/ wychowawczym). 

Tak  Nie  

Uwagi:  

 *W przypadku gdy Rodzic / opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko proszę zaznaczyć to w uwagach. 

**proszę zakreślić prawidłową odpowiedź 
 

                    Świadomy(a)odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń –art. 286 Kodeksu 
Karnego, oświadczam, że wszystkie dane  podane przeze  mnie  w  niniejszym wniosku są  prawdziwe  oraz  
zgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy  i  moim  aktualnym statusem prawnym. 

              

……………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

                                          
Rodzice upoważniają dyrektora 
I opiekunów żłobka  
do podejmowania decyzji w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia dziecka* 

TAK *    NIE* 
 
……………………..……………… 
(podpis ojca/opiekuna prawnego)                              
 
 
…………………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego )  
 

Rodzice zobowiązują się 
przyprowadzać zdrowe dziecko do 
żłobka, a po chorobie dostarczyć do 
wglądu zaświadczenie, że dziecko 
jest zdrowe. 

 
……………………..……………… 
(podpis ojca/opiekuna prawnego)                              
 
 
…………………………………………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego )  
                                       

*Proszę zakreślić właściwą odpowiedź  

III. Dodatkowe informacje o dziecku 

Czy dziecko przebywa pod stała kontrolą poradni 
specjalistycznej, jeżeli tak to jakiej? 

 

Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? (alergia, 
cukrzyca, astma, inne o których powinien być 
poinformowany żłobek) 

 

Inne informacje o dziecku. 
 
Zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany, dotyczące informacji podanych w karcie zgłoszenia. 



Zapoznałam/em się ze Statutem Żłobka i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień. 
Zobowiązuję się do bieżącego regulowania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku do 15-go każdego 
miesiąca( po terminie naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę) 

……………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

 
IV. Odbiór dziecka  ze Żłobka  
 Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną do tego 
inną osobę pełnoletnią wg załącznika nr 1 do Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka przy Przedszkolu 
Samorządowym nr6 w Sandomierzu.  Osoba upoważniona pisemnie wyraża dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w celu 
weryfikacji tożsamości / identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze Żłobka przy Przedszkolu 
Samorządowym nr 6  

……………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 V. Informacja dotycząca dzieci przyjętych do żłobka 
 
W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, zobowiązuję się do podpisania umowy o świadczenie usług z 
dyrektorem żłobka do dnia 15 grudnia 2019 r.  
Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nieobecności dziecka w żłobku do dnia  10 stycznia 2020 zostanie 
skreślone z listy przyjętych do żłobka 
                                                                                                                             

                            

……………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 

 

VI. Oświadczenia rodziców 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam*zgody na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka na 
stronie internetowej żłobka, zarejestrowanych podczas zabaw, uroczystości, uczestnictwa w programach i 
konkursach zorganizowanych przez Żłobek i Przedszkole nr 6 w Sandomierzu. 
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych( imienia i nazwiska) mojego 
dziecka 
w celu podpisów na szafkach indywidualnych w szatni i sali oraz podpisów prac plastycznych  
 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na sprawdzenie czystości ciała dziecka( w tym przegląd czystości głowy 
w celu wyeliminowania zagrożeń wszawicą) przez pielęgniarkę w żłobku. 
 
Zostałam/em poinformowana/y* iż moja zgoda może być cofnięta, w każdym momencie w ten sam sposób w 
jaki została wyrażona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 



podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
                                                                                                   

…………………………………………….. 

(podpis matki/opiekuna prawnego ) 

 

……………………..……………… 

(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

                                                                                                       
*Niepotrzebne skreślić 
Zgodnie z art.13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 z siedzibą              
w Sandomierzu, ul. T.Króla 3, tel. 15 832 47 56   e- mail: przed6@um.sandomierz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, 
adresem e- mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą na podstawie          
art. 6 ust. 1 lit. a, c) i art. 9 ust. 2 lit. b) pkt 3; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 3 
a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r., nr 45 poz. 235 z 
późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.  

4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w żłobku( max. 2 lata) 

6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7.  W przypadku danych pobieranych na podstawie zgody przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody                    
w każdym momencie. 

8.Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.  

Sandomierz dnia …………………………………………. 

VII. Decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do Żłobka 

 
1. Dziecko zostało zakwalifikowane do żłobka od dnia…………………………………………………………………………… 
 
 
2. dziecko nie zostało zakwalifikowane do żłobka z powodu…………………………………………………………………. 
         
                                                                                                                              ……………………………………………….. 
                                                                                                                        ( pieczęć i podpis dyrektora żłobka) 
 

           
           
           


