
Data przyjęcia karty zgłoszenia: 
                                                          

    

Karta zgłoszenia dziecka
do Żłobka Miejskiego nr 2 w B ędzinie

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

PESEL

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada  

Miejsce pracy lub miejsce pobierania 
nauki

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

PESEL

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada  

Miejsce pracy lub miejsce pobierania 
nauki

3. Pobyt dziecka w placówce:

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................



2) Posiłki: trzy posiłki �, cztery posiłki �1 

4.Dodatkowe doł ączone do karty informacje o dziecku 2:

1. Informacja o stanie zdrowia, zalecenia lekarskie

2. Stosowana dieta

3. Informacja o rozwoju psychofizycznym dziecka

5. Informacje zwi ązane z zapisem do żłobka 3:

1. Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca

2. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 

3. Dziecko obojga pracujących lub studiujących rodziców 

4. Dziecko z rodziny wielodzietnej

5. Dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki

6.  Osoby upowa żnione do odbioru dziecka ze żłobka:

Imię i nazwisko Stopie ń pokrewie ństwa Numer dowodu osobistego

7.Oświadczenia:

1) Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia oraz w załącznikach są 
zgodne  z aktualnym  stanem  faktycznym  i  prawnym  oraz  że  jestem  świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4

2) Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszej  karcie 
zgłoszenia i załącznikach dla celów związanych z przyjęciem dziecka do żłobka zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Będzin, dnia ...........................
                           ..........................................................

       (czytelny podpis rodzica / opiekuna)

8.Decyzja o przyj ęciu dziecka do Żłobka Miejskiego nr 2 w B ędzinie:

1
 wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „x”

2 Wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie”. 
3 Wpisać  we  właściwym  miejscu  „tak”  lub  „nie”.  Wybrana  sytuacja  powinna  być  potwierdzona 
stosownym dokumentem stanowiącym załącznik do karty zgłoszenia.
4 Zgodnie  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego  –  kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód 
w postępowaniu  sądowym  lub  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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