
 

Karta zgłoszenia dziecka  
do Miejsko-Gminnego Żłobka w Łopusznie 

 
 
 

 
I. DZIECKO  

1. Imię i nazwisko ...................................................................... 2. Data i miejsce urodzenia ........................................... 

 
3. PESEL ……………………………………... 4. Adres zamieszkania …………….…………......................................................................... 

 
5. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ……… ,  jakie ………………………………………………………………………………… 

 

II. RODZICE/OPIEKUNOWIE 

 
matka  ojciec 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………… 1. Imię i nazwisko………………………………………………………… 

2. PESEL ………................................................................................ 2. PESEL ……..………………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………. 3. Miejsce zamieszkania……………………………………………… 

 telefon ...................................... e-mail.....................................  telefon ................................. e-mail........................... 

 4. Nazwa i miejsce zakładu pracy/uczelni 4. Nazwa i miejsce zakładu pracy/uczelni 

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

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

 
III. RODZEŃSTWO  

1. Imię i nazwisko/data urodzenia / stopień niepełnosprawności: 
 

a) ............................................................................................................ 
 

b) ............................................................................................................ 
 

c) ............................................................................................................ 
 

d) ............................................................................................................ 

 
IV. POBYT DZIECKA  W ŻŁOBKU  
1. Prosimy o określenie:

 
a)  ilość godzin dziennie 

 
.....................  w jakich godzinach 

 
od .................... do ................... 

 
b 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.OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA :  

1. Oświadczam/y, że (Prosimy o zakreślenie):    

 a) adres zamieszkania dziecka i rodzica/rodziców/opiekuna obejmuje teren Miasta i Gminy Łopuszno tak / nie 

 b) posiadam/y  Kartę Dużej Rodziny tak / nie 

 c) samotnie wychowuję dziecko tak / nie 
 d) rodzic/rodzice posiada/posiadają stopień niepełnosprawności         tak / nie 
 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam/ się z zasadami naboru dzieci do  Miejsko- Gminnego Żłobka w Łopusznie 
 
 
Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą 
informacji oraz danych przedstawionych w karcie. 
 

 

Łopuszno dnia ................................ 

 
 
. 

 

 

........................................ 
podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 
 
 



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 za wyżywienie dziecka w żłobku oraz opłaty stałej. 

                                                         

                                                                                      

           Łopuszno dnia ………………………….                                                                                    ……………………………… 
                                         podpis Rodzica/Opiekuna  
     

VII. WYMAGANE DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE POWYŻSZE DANE:  
1.     Pierwsza strona zeznania podatkowego PIT 
2.     Karta Dużej Rodziny.  
3.      Dokument potwierdzający fakt, że rodzic/opiekun samotnie wychowuje dziecko (orzeczenie lub wyrok sądu, akt zgonu     
         jednego z rodziców/opiekunów, inne).  
4      Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzica/rodziców lub rodzeństwa. 
5.     Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub miejsce nauki w trybie dziennym. 
 
  
VIII.  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  Miejsko-Gminny Żłobek w Łopusznie, ul Konecka 12A,26-070 Łopuszno,                               

adres e-mail:info@zlobek-lopuszno.pl, nr. telefonu 601 229 463 

2. W Miejsko - Gminnym Żłobku 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.   

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 
    

 

                                                                                                                                                                              

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz z art. 9 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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), 
wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Miejsko-Gminny 
Żłobek w Łopusznie, reprezentowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Łopusznie, NIP:9591966809, 
REGON:363002450 z siedzibą w Łopusznie, ul. Konecka 12a, 26-070 Łopuszno, w celu przeprowadzenia procedury naboru 
dzieci do  Miejsko-Gminnego Żłobka w Łopusznie. 
 
 

 
Łopuszno, dnia ................................ 

 
 

 
 

 
 

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

 
 
czytelny podpis Rodzica /Opiekuna 
 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl


 

 
 

IX.ADNOTACJE DYREKTORA 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


