
                                                                                                                                         Załącznik nr 2 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 
 

1.Proszę o przyjęcie dziecka……………………………………………………………………. 
      ( imię i nazwisko dziecka ) 

 

   urodzonego………………………. w …………………… PESEL………………………….. 
                            ( data urodzenia )         

 

   zamieszkałego w    …………………………………………………………………………… 
                                                                            ( adres ) 

 

 do Żłobka ,,Misiowy Zakątek’’ we Frydrychowicach, ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice 

 

2.Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

 

        Matka/opiekun prawny dziecka……………………………………………………………. 
            ( imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ) 

 

       

          Adres zamieszkania ………………………………………………………………………... 
                ( adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu ) 

 

    

          Miejsce zatrudnienia……………………………………………………………………….. 
                              ( nazwa i adres zakładu pracy ) 

 

          Nr telefonu kontaktowego : 

 

        - praca ……………………………… 

        - dom……………………………….. 

          - komórka…………………………... 

          - e-mail………………………………. 

    

         Ojciec/opiekun prawny dziecka…………………………………………………………….. 
                                                                             ( imię i nazwisko ojca/opiekun prawnego ) 

 

 

       Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 
            ( adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu ) 

 

         

      Miejsce zatrudnienia………………………………………………………………………… 
                           ( nazwa i adres zakalcu pracy ) 

 

     Numer telefonu kontaktowego: 

       - praca ……………………………… 

     - dom……………………………….. 



       - komórka…………………………... 

        - e-mail………………………………. 

3.Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 

Żłobku  ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp. ) 

 

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

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

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

___________________________________________________________________________ 

 

4.Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

    

   Oświadczam, ze znane mi są regulacje prawne dotyczące odpłatności oraz zasad korzystania                          

   ze Żłobka oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania i regularnego ponoszenia kosztów za  

   żywienie oraz pobyt dziecka w Żłobku zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. 

 

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

                                          

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

 

 

 Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Żłobka dołączę pisemne, zgodne                 

   z załącznikiem do karty upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko               

   ze Żłobka.                                                                  

                                                                                      

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

 

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

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

5.Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Żłobek ,Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach, jako Administrator Danych Osobowych będzie 

przetwarzać dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych, dziecka/dzieci uczęszczającego/-jących 

do Żłobka ,,Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice. 

Oświadczam, iż podanie danych w formularzu jest dobrowolne i jestem świadom praw mi 

przysługujących zgodnie z art. 15- 22 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r tj.: 

- prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, 

- prawo do sprostowania danych,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimrwgy


- prawo do usunięcia danych,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych  

- prawo do sprzeciwu.   

Zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666 z późn. 

zmianami) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka zarejestrowane podczas zajęć i uroczystości w żłobku oraz prac 

wykonanych przez dziecko podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych 

związanych z prowadzoną przez żłobek działalnością. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: 

strona internetowa żłobka, projekty, konkursy, tablice, gabloty, publikacje, strona facebookowa 

żłobka. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: 

Urząd Gminy w Wieprzu.                                                                                                               

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianach danych osobowych, 

danych adresowych. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

Frydrychowice, dnia……………. ..                                                  

                                                                                                                                                    

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

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6.Termin złożenia karty zgłoszenia dziecka do Żłobka:  …………………………….. 

     

   Decyzja o przyjęciu/nie przyjęciu dziecka z dniem…………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


