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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO  

W ŁOPUSZNIE 
 

 
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   ………………………………………………………………….. 

3) nr telefonu  ……………………………………………………………………………...  

4)  Miejsce i czas pracy matki (opiekunki):………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………….. 
 

(nazwa zakładu pracy, godziny pracy i nr  telefonu)  

 

5) Imię i nazwisko ojca   ( opiekuna) …………………………………………………….   

6) Adres zamieszkania ……………………………………………………………………   

7)  nr telefonu     ………………………………………………………………………….. 

8)  Miejsce i czas pracy ojca (opiekuna):………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(nazwa zakładu pracy, godziny pracy i nr  telefonu) 

 

III.  RODZEŃSTWO 
 

1) Imię, nazwisko, data urodzenia 

 
a. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

b. ………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

c. ………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 

d. ………………………………………………………………………………………………………………................. 
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IV. POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU 

 

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

2)  Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

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                                

skontaktować się z : 
       

a.   

b.   

c.   
d.   

 

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.   
d.   

 

4) Moje dziecko może być odebrane przez (odbierającym może być tylko  osoba  pełnoletnia): 

 

a.   

b.   

c.   

d.   

 
 

Łopuszno, dnia………………….                                                                 ……………………………              
                                                                                                                                                                  ( podpis rodzica /opiekuna prawnego))                                                

 



3 

 

 

 

VI. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 

1. przestrzegania postanowień Regulaminu Żłobka, 

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, 

6. regularnego uiszczania opłat związanych z kosztami pobytu dziecka w żłobku 

                                                         

                                                                                      

                                                                                    …………………………………. 
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

   

 

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

ze stanem faktycznym. 

 
……………………..………………….                                                            ………………………………………………..……….. 
                     (data)                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

      

 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY          

         DANYCH OSOBOWYCH 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Żłobek Gminny w Łopusznie,                                                 

ul Konecka 12A,26-070   Łopuszno, adres e-mail:info@zlobek-lopuszno.pl, nr. telefonu 601 229 463 

2. W Żłobku Gminnym w Łopusznie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 

adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do żłobka.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.   

mailto:inspektor@cbi24.pl
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5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną             

systemu rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania               

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do żłobka znajduje 

podstawę w przepisach ustawy - Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do 

podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.  

 

 

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

                    (data)                                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DECYZJA DYREKTORA ŻŁOBKA 

  O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO 

 
1. dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego w Łopusznie 

 

od dnia ………………………………………………………………… 

 

2. dziecko nie zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego w Łopusznie 

 

z powodu …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Łopuszno dn. .………….                                     ………………………………                        

       podpis  Dyrektora Żłobka                
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