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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Przyjmowania 

Dzieci Żłobka Miejskiego w Mławie 

 

Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość 
 
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Dane zawarte w karcie powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 

Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej wpisują jej członkowie,  jeżeli komisja nie została powołana – decyzje wpisuje 

Dyrektor Żłobka . 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

KARTA 

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA  

 
Proszę o przyjęcie .............................................................................................................................,    
                                                                ( imię i nazwisko dziecka)                                      

..............................................................................     PESEL dziecka……………………………… 
                 ( data i miejsce urodzenia dziecka) 
do Żłobka Miejskiego w Mławie, ul. Zygmunta Krasińskiego 7 od dnia ……………… 

w roku szkolnym ……………… na ....... godz. dziennie i posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek* 

 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka. 
 

Adres zamieszkania dziecka .................................................................................................................. 

Adres zamieszkania rodziców………………………………………………………………………… 

 

 

II. Dane dotyczące rodziców (opiekunów). Oświadczam, że: 

 

Dziecko wychowywane jest w rodzinie: pełnej, niepełnej, zastępczej* 
 

Mama:.................................................................................................................................................... 
                          imię i nazwisko                                                                          nr telefonu do kontaktu 

Pracująca tak / nie* , godziny pracy ………………………………………………………………….. 

 

Tata: ...................................................................................................................................................... 
                       imię i nazwisko                                                                                                 nr telefonu do kontaktu 

Pracujący tak / nie* , godziny pracy ………………………………………………………………….. 

 

III. W przypadku dziecka z problemami zdrowotnymi rodzice kontaktują się  

       indywidualnie z dyrektorem żłobka. 
 

 

IV. Rodzice zobowiązują się do: 
– przestrzegania postanowień statutu żłobka 

– regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie 

– przyprowadzania  do żłobka tylko zdrowego dziecka nie później niż do godziny 8
00

 
    --     uczestnictwa w zebraniach rodziców. 

 

                                                                                                        ..…………………………….. 
                                                                                                      ( podpis czytelny rodziców, opiekunów)                                                                                                                                                                     
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V.  Oświadczenie rodziców, opiekunów 

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie podanych informacji w karcie zgłoszenia 

przez żłobek w związku z realizacją celów statutowych w stosunku do dziecka w ciągu jego pobytu 

w placówce żłobkowej.                                                                                     

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na: 

Udostępnienie wizerunku dziecka  w mediach, na stronie internetowej przedszkola, tak/nie* . 

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na udział naszego dziecka w zajęciu dodatkowym- rytmika, tak/nie*.                                                                           

                                                                                                           

 

…………………………….. 
                                                                                                                     ( podpis rodziców, opiekunów) 

 

VI.  Informacja dyrektora żłobka : 
Za podanie danych niezgodnych z prawdą ciąży na rodzicach, opiekunach odpowiedzialność zawarta 

w artykule 233 Kodeksu karnego. Dane o dziecku udostępnione są opiekunom żłobka, które 

zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

 

VII. Decyzja komisji kwalifikacyjnej 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………… 

1. Zakwalifikowała ww. dziecko do Żłobka Miejskiego  w roku szkolnym 2012/13      

na ….....  godzin  i …….  posiłki od dnia……………….. ………………………………… 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………………………… 

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

           (data)                                                                                                   ( podpisy członków Komisji) 

                                                                                                                           lub dyrektora placówki 
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VIII.  Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka  (oprócz rodziców) 
Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  od 

momentu jego odbioru przez wskazane poniżej upoważnione przez nas osoby. 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
                           imię i nazwisko                                                                  nr dowodu osobistego 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
                           imię i nazwisko                                                                 nr dowodu osobistego 

 

3. …………………………………………………………………………………………….… 
                           imię i nazwisko                                                                nr dowodu osobistego 

 

 

.....................................                                 ....................................................... ... 
                  (data)                                                                         (podpis czytelny obojga  rodziców, opiekunów) 
 


