
Żłobek Gminny w Poraju 
42-360 Poraj, ul. Jasna 14 

NIP 577-19-81-174, REGON 365445966 
tel. 34 314 50 86, e-mail: zlobekporaj@wp.pl 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji 

Karta zgłoszenia dziecka  
do Żłobka Gminnego w Poraju 

rok szkolny 2023/2024 
 

I. Informacje ogólne: 

1. Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………..…. 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka: …………………………………………………………. 

3. PESEL dziecka: …………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………… 

5. Data rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka: ………………………………..……… 

6. Numer telefonu kontaktowego: 

Matka/opiekun prawny: …………………………………………………………………… 

Ojciec/opiekun prawny: …………………………………………………………………… 

7. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………. 

8. Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka od godz. …….…… do godz. ………… 

II. Dane o rodzicach/prawnych opiekunach: 

1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz adres zamieszkania: 

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

……………………………………………………………………………………….. 

2. Miejsca pracy rodziców/prawnych opiekunów, nazwa zakładu, godziny pracy, telefon                          

do zakładu: 

Matka/opiekun prawny: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Ojciec opiekun prawny: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka zapewniające jego pełne bezpieczeństwo: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Adres zamieszkania Numer dowodu 

osobistego 

Numer 

telefonu 

1.   Matka/opiekun prawny 

 

   

2.   Ojciec/opiekun prawny 

 

   

3.    

 

   



4.    

 

   

5.    

 

   

6.   

 

    

 

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: (wskazania bądź przeciwwskazania poradni specja-

listycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego) 

……………………………………………………………………………. 

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

IV. Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego: …………...…..…………………………. 

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

Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszej karty zapisu nie jest równoznaczne 

z przyjęciem mojego dziecka do żłobka od dnia………………………….. 

Zapoznałem/am się z Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Poraju.  
 

Poraj, dnia…………………………                    ……………………………………… 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Data i godzina przyjęcia wniosku:………………………..  ……………………………… 

Podpis przyjmującego wniosek 

V. Decyzja dyrektora placówki: w dniu ………………….. dziecko 

………………………………. zostało przyjęte/nieprzyjęte* do placówki. 

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki, należy 

wpisać powód negatywnej decyzji): ……………………………………..………………… 

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

 

Poraj, dnia…………………………                    ……………………………………… 

Pieczęć i podpis dyrektora żłobka 

*niepotrzebne skreślić 

 

VI. Oświadczenia dotyczące treści wniosku i ochrony danych osobowych 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym (za 

podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy ). 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z 

przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochro-

nie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

Oświadczam/y, że nasze dziecko będzie przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców (prawnych opiekunów), w szczególnych 

przypadkach będzie odbierane przez osoby pełnoletnie, zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. Jak również, ze wypełnimy 

załącznik nr 1 do wniosku zgłoszenia i wypiszemy osoby upoważnione przez nas, które poza nami będą  mogły odebrać dziecko ze 

żłobka  (Punkt II.3) 


