
 
 

UWAGA! 
Wypełnioną kartę należy złożyć w kancelarii przedszkola  

do 27 listopada 2020r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 
W ALEKSANDROWIE KUJ.   

 
 I.   Proszę o przyjęcie dziecka 
...................................................................................................................................... 
                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

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

                                                            (adres zamieszkania , ulica, numer domu/lokalu) 

II. Ilość dzieci w rodzinie (wraz z dzieckiem, na które wypisana jest karta zgłoszenia):…………… 
 

III. POBYT  DZIECKA W  ŻŁOBKU       

      OD/DATA           
(proszę wpisać) 

GODZINY  POBYTU 
żłobek czynny: 6:00-16:00 

RODZAJ POSIŁKÓW 
( wpisać X  we  właściwą kratkę) 

  
od : ………... 

 
do : ……….. 

Śniadanie godz.8.30 Obiad godz. 11.30 Podwieczorek godz.14.00 

 
IV.DANE RODZICÓW  (opiekunów prawnych) 
 MATKA OJCIEC 

IMIĘ     

NAZWISKO    

 ADRES ZAMIESZKANIA  

ULICA   

NR DOMU    

 NR MIESZKANIA   

MIEJSCOWOŚĆ   

 TELEFONY KONTAKTOWE  

domowy   

komórka    

Adres poczty 
elektronicznej 

  

Do zakładu pracy   

MIEJSCE  PRACY 
(pieczątka zakładu) 

  

 
 



 
 

V.  INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓWINFORMACJE mogące    
 wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w żłobku (stan zdrowia, orzeczenia lub opinie poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, stosowana dieta, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia 
lekarskie, obawy  rodzica, itp.) 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………….. 

   .........................................................................................................................................................................................................................  

VI. OŚWIADCZENIA RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE TREŚCI I OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH: 
*. oświadczam, że wymienione powyżej dane są  zgodne ze stanem faktycznym.                    
*przyjmuję/my do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do żłobka w 
przeciągu miesiąca stycznia i braku informacji o przyczynie nieobecności, dziecko zostaje 
wykreślone z listy dzieci przyjętych do żłobka. 
*wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z 
   przyjęciem i pobytem w żłobku naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz  
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez  Żłobek  zgodnie z ustawą z dnia    10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. 
*wyrażam/y zgodę na wykorzystanie zdjęć, rysunków i wytworów do promocji żłobka, 
*zezwalam/y na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez żłobkowych w  ramach  
promocji  żłobka. 
*wyrażam/y zgodę na sprawdzenie czystości mojej córki/syna przez pielęgniarkę szkolną w 
roku 2021. 
                                                                                                 ……………………………………………………………………. 
                                                                                                                                             (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 
VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA (poza rodzicami): 
 
Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Nr telefonu 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
VIII. Załączniki (oświadczenia, zaświadczenia lub wyrok sądu): 
a)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 .......................................................... ........................................................ 
    (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX.  Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej: 

W dniu 01.12.2020r. komisja rekrutacyjna zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała* dziecko do Żłobka w 

Aleksandrowie Kujawskim. 

*niepotrzebne skreślić 

Uzasadnienie nie przyjęcia dziecka do Żłobka 

     ................................................................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................................................................... 

Podpis Przewodniczącego Komisji                         Podpisy Członków Komisji 


