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FORMULARZ ZAPISU DO ŻŁOBKA 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do ŻŁOBKA  od dnia ………………………………………………………………………………………………. 

 

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA 
 

 
Imiona  i nazwisko dziecka 

 
Data i miejsce urodzenia dziecka 

 
Numer PESEL dziecka 

 
Miejsce zamieszkania dziecka (adres) 

 
Informacja, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli tak to jakie 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA 

 
MATKA / OPIEKUN PRAWNY 

 
Imię i nazwisko 

 
PESEL                                                                                                                        DATA URODZENIA 

  
Adres zamieszkania 

 
e-mail 

 
Telefon komórkowy 

 
Miejsce pracy lub nauki 

 

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY 

 
Imię i nazwisko 

 
PESEL                                                                                                                        DATA URODZENIA 

  
Adres zamieszkania 

 
e-mail 

 
Telefon komórkowy 

 
Miejsce pracy lub nauki 
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DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Pouczenia: 

Powyższe dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) są zebrane w celu zapisania dziecka 

do ŻŁOBKA i szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane 

osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (.Dz.U. 2018 poz.1000 ) i są udostępniane tylko PRACOWNIKOM ŻŁOBKA, którzy zobowiązani są do 

zachowania ich w tajemnicy. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo wglądu do zbieranych oraz uzupełniania 

i uaktualniania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne lub nieaktualne. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, iż dane w niniejszej Karcie Zapisu Dziecka są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do 

informowania Dyrektora Żłobka o każdorazowej zmianie powyższych danych pod rygorem odpowiedzialności za 

wszelkie zaniechania tego obowiązku. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących mojego dziecka, członków mojej rodziny i osób upoważnionych do odbioru dziecka, a także ich 

wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w ŻŁOBKU. 

Zobowiązuję się do: 

- przyprowadzania do ŻŁOBKA tylko zdrowego dziecka; 

- regularnego uiszczania w wyznaczonych terminach należytych opłat z tytułu uczęszczania dziecka do ŻŁOBKA, 

- zapoznania się ze statutem ŻŁOBKA Podwodna Kraina. 

 

 

……………………………………………………………                                ……………………………………………………………….. 
  Podpis matki dziecka (opiekuna prawnego)                                                 Podpis ojca dziecka (opiekuna prawnego) 


