
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2018 
 Dyrektora Gminnego Żłobka w Kleszczowie 

z dnia 02 listopada 2018 r. 
Kleszczów dnia …………………………………………..                           

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KLESZCZOWIE 

I Dane osobowe dziecka 
Imię i Nazwisko  

PESEL 
 
Miejsce urodzenia 

           data 
urodzenia 

        

 

Adres zamieszkania dziecka 
 
 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności                                        TAK  NIE          (prosimy 
o zakreślenie opcji, brak zakreślenia jest równoznaczne z opcją NIE) 

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych  
 Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 
Imię i nazwisko 
 

  

Telefon kontaktowy 
 

  

E-mail 
 

  

Pesel 
 

  

Miejsce zamieszkania 
 

  

Miejsce pracy 
 

  

III. Wymagane dokumenty do wglądu poświadczające powyższe dane 
1. Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz rodzica/rodziców 
2. Dokument potwierdzający fakt, że rodzic/opiekun samotnie wychowuje dziecko (orzeczenie 

lub wyrok sądu, akt zgonu jednego z rodziców/opiekunów).  

IV. Zobowiązuję się do:  
1. Przestrzegania postanowień statutu żłobka. 
2. Podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach. 

 



3. Odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie. 
4. Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka. 
5. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.  

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

Podpis  rodzica(-ów) 

V.  Deklaracja uczęszczania dziecka 
Deklaruję uczęszczanie dziecka w godzinach od ...................... do...................... 

Deklaracja tylko pełnych godzin np.: 6.30 - 16.30 lub 6.00 - 16.00   

VI. Oświadczenia rodziców / opiekunów  
 Oświadczam/y, że (prosimy o zakreślenie opcji, brak zakreślenia jest równoznaczne z opcją NIE ): 

1 adres zamieszkania dziecka i rodziców/opiekunów obejmuje teren Gminy 
Kleszczów 

 

2 rodzic/rodzice pracują zawodowo lub uczą się w trybie dziennym                                       
3 wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie (troje lub więcej)                
4 dziecko posiada stopień niepełnosprawności                                                                           
5 rodzic/rodzice posiada/posiadają stopień niepełnosprawności                                           
6 samotnie wychowuję dziecko                                                                                                      

Oświadczam, że  

• zapoznałem(-łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

• posiadam pełną władzę rodzicielską lub w przypadku ograniczenia władzy w zakresie 
umożliwiającym skuteczne złożenie oświadczenia w przedmiocie udzielenia zgody 
         

……………………………………………………………………………………………………………………                                                             
Podpis  rodzica(-ów) 

 

 

 

 

  TAK NIE 

  TAK NIE 

  TAK NIE 

  TAK NIE 

  TAK NIE 
  TAK NIE 



 

 


