
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 
Proszę o przyjęcie dziecka...............................................................................ur. dn...................................................  
                                                         ( imię i nazwisko dziecka )                   ( data urodzenia) 
w ................................................................do Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 w Kłodzku Grunwaldzka 6. 

( miejsce urodzenia ) 

Numer PESEL dziecka ........................................na………….…..dziennie i …..…..posiłki od dnia……………………. 
 
 I Dane o rodzinie dziecka                                                                    
     Adres zamieszkania dziecka.................................................................................................................................... 
     Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)................................................................................................................. 
     Adres zamieszkania rodziców...........................................................................................tel.................................... 
     Miejsce pracy ojca.................................................................................................................................................... 
      ................................................................................tel............ ................................................................................. 
     Miejsce pracy matki.................................................................................................................................................. 
      ................................................................................tel............................................................................................. 
 
     Potwierdzenie zatrudnienia ojca                                    Potwierdzenie zatrudnienia matki  
 
 
...........................................................                       ........................................................... 
            ( pieczątka zakładu pracy )                                                                                                         ( pieczątka zakładu pracy )                 

 
    Inne uwagi o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo  
 
itp.................................................................................. ............................................................................................... .. 
 
    ................................................................................................................................................................................... 
 
 
  II Oświadczenie 
 W związku z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( DzU nr 133, poz.883) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych z opieką 

żłobkową. Świadoma (y) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 
 
                                                                                                      ............................................................. 
                                                                                                             ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 
  
      
III. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA  
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 
 przestrzegania postanowień statutu zespołu 
 podawania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 
 regularnego uiszczania – zgodnie z  aktualnymi uchwałami Rady Miasta Kłodzka należnej ode mnie   opłaty 

za żłobek i wyżywienie mojego dziecka w wyznaczonym terminie  
 przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną  
 przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka 
 uczestniczenia w zebraniach rodziców. 
 
 

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

                                                                                                                                                              (Podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 



 
 
 IV Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych 
      osób do przyprowadzania i odbioru dziecka ze żłobka 
( upoważnić można tylko osoby pełnoletnie ) 
 
    Ja ................................................................... legitymujący się dowodem osobistym 
               ( imię i nazwisko rodzica ) 

 
     o numerze .................................  upoważniam  do przyprowadzania i odbioru mojego 
     dziecka ze żłobka następujące osoby i bierzemy na siebie odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną  - upoważnioną osobę : 
 

 L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego 

   1.   

   2.   

   3.   

   4.   

   5.   

 
                                                                                   
                                                                                                            ............................................................ 
                                                                                                          ( podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

       
V   Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej ( Dyrektora ) 
            ( wypełnia przedszkole ) 

       
     Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu......................................................................................................... 
 

- zakwalifikowała dziecko.................................................................................................................................. 
do korzystania ze żłobka  

- nie zakwalifikowała dziecka............................................................................................................................ 
 

z powodu........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

                Przewodniczący Komisji:                              Członkowie Komisji: 
 
 
 
 
      
                                                                           
 

 ......................................................... 
                                                                                                ( pieczątka i podpis dyrektora ) 

                 
 

 

 


