
                                                      Karta zgłoszenia dziecka do żłobka                                                                              Załącznik Nr 2  

                                                                                                                                                                                         do Reg. Org. Żłobka 

Nr .............  przy ul. ......................................................................... 
 

I. DZIECKO 

1. Imię i nazwisko ......................................................................     2. Data 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 i telefon, e-mail              3.   Miejsce zamieszkania i telefon, e-mail 
 

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

4. Miejsce pracy i telefon              4.   Miejsce pracy i telefon  

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

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

5. Zawód wykonywany/stanowisko              5.   Zawód wykonywany/stanowisko 

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

6. Rodzic: 

a) posiada Łódzką Kartę Dużej Rodziny      tak     /    nie 
b) samotnie wychowuje dziecko     tak    /     nie 

c) posiada stopień niepełnosprawności      tak    /     nie         (Prosimy o zakreślenie) 
 

III. RODZEŃSTWO 

1. Wiek 

a) ...................................................................         b) ................................................................ 

c)     ...................................................................         d) ................................................................ 

 

IV. POBYT  DZIECKA   W ŻŁOBKU 

1. Prosimy o określenie: 

a) okres, w którym Państwo oczekują, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka   ……............................. 

             
b)   ilość godzin dziennie     .....................   w jakich godzinach           od ....................  do ...................    

                  

c)    rodzaju posiłków, z których dziecko będzie korzystało:            (Prosimy o zakreślenie) 

-   śniadanie,      -   II śniadanie,       -   obiad,      -   podwieczorek,   

V.OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA : 

Oświadczam, że równocześnie złożyłam/em lub zamierzam złożyć  kartę zgłoszenia do żłobka Nr 

.................................................... Jako pierwszy wybieram żłobek nr ……………. 

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność   z prawdą 

informacji oraz danych przedstawionych w karcie. 

Łódź, dnia ................................      .......................................  
                                        podpis Rodzica/Opiekuna 

Administratorem danych osobowych przekazanych w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a 91-063 Łódź.  

Dane będą wykorzystywane do celów związanych z zapisem dziecka do żłobka.  

Jednocześnie Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje prawo wglądu do przedstawionych danych oraz ich poprawiania 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. . 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i 

dziecka danych osobowych do celów związanych z zapisaniem dziecka do żłobka.  

 

Łódź, dnia ................................      .......................................  
                                        podpis Rodzica/Opiekuna  
 



 

VI.ADNOTACJE KIEROWNIKA DOTYCZĄCE ZAPISU/WYPISU DZIECKA  
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Łódź, dnia ...........................      ............................................       
                                  podpis Kierownika żłobka  

        


