
ZGŁOSZENIE DZIECKA - ZŻ ŁOBEK MAŁA PANDA
w roku  2020/2021

Zapisy do żż łobka prowadżone są w sposoó b ciągły żgodnie Regulaminem rekrutacji do żż łobka.
Wypełniony, kompletny i podpisany formularż należży żłożżycó osobisócie w Niepublicżnym 
Prżedsżkolu Mała Panda w Lublinie, ul. Skubisżewskiego 21, 20-785 Lublin
Zgłosżenie dotycży ucżęsżcżania dżiecka do żż łobka w okresie: 

od ………………………………… do ……………..…..…..…….. na ..........  godżin dżiennie i .................... posiłki  

DANE DZIECKA
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
DATA URODZENIA DZIECKA
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA

Dżiecko posiada orżecżenie o niepełnosprawnosóci:    TAK*     NIE
* kserokopie orżecżenia o niepełnosprawnosóci należży dołącżycó do ww. żgłosżenia 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
IMIĘ MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
Numer i seria dowodu osobistego
TELEFON KONTAKTOWY
Adres e-mail

IMIĘ OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO
Numer i seria dowodu osobistego
TELEFON KONTAKTOWY
Adres e-mail

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

CHOROBY PRZEWLEKŁE

PRZEBYTE CHOROBY

ALERGIE

SZCZEPIENIA*

OPIEKA LEKARZA SPECJALISTY

ZALECENIA ZWIĄZANE Z DIETĄ

INNE ISTOTNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE DZIECKA

*żałącżnikiem do karty żgłosżeniowej jest dokument potwierdżający żasżcżepienie dżiecka sżcżepionkami 
wskażanymi jako obowiążkowe w aktualnym rejestrże sżcżepienó  ochronnych.



I. Oświadczenie o pobycie dziecka w żłobku

Osówiadcżam, żże dżiecko będżie korżystacó  ż opieki żż łobka w godżinach ....................  i żobowiążujemy się  
do  regularnego  ponosżenia  kosżtoó w  żżywienia  oraż  kosżtoó w  pobytu  dżiecka  w  żż łobku  żgodnie  ż
aktualnymi regulacjami obowiążującymi w tej sprawie. 

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................                            
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego                                 

II. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze żłobka

Osówiadcżam, żże  w prżypadku prżyjęcia mojego dżiecka do żż łobka dołącżę pisemne upoważżnienie dla
osoó b pełnoletnich, ktoó re poża rodżicami będą mogły odebracó dżiecko ż placoó wki.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................                            
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego                                 

III. Będąc  sówiadomy/sówiadoma  odpowiedżialnosóci  karnej  ża  żłożżenie  fałsżywego  osówiadcżenia
potwierdżam żże dane prżedłożżone w niniejsżym formularżu są żgodne że stanem faktycżnym.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................                            
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego       

                                                  

IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 wyrażżam żgodę
 nie wyrażżam żgody 
na  żbieranie,  prżetwarżanie  i  wykorżystanie  w  celach  żwiążanych  ż  rekrutacją,  prżyjęciem  
i  pobytem  w  żż łobku  nasżego  dżiecka,  danych  osobowych  nasżych  i  dżiecka  oraż  upoważżnionych  do
odbioru dżiecka osoó b,  prżeż Dyrektora żż łobka żgodnie ż ustawa ż dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraż Rożporżądżeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoó b fiżycżnych w żwiążku ż prżetwarżaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego prżepływu takich danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane żbieranie,
prżetwarżanie  i  wykorżystanie  są  od  momentu  żłożżenia  karty  do  żakonó cżenia  trwania  umowy  
o sówiadcżenie usług w danym roku sżkolnym lub w prżypadku odmowy prżyjęcia dżiecka do placoó wki  
do konó ca roku w ktoó rym karta żostała żłożżona.

Lublin, dnia ................................                                                                     ........................................................                            
                                                                                                                                                     podpis rodzica/opiekuna prawnego            

                                             

V. Decyzja Dyrektora/Organu prowadzącego żłobek

 prżyjęcie dżiecka do ZŻ łobka Mała Panda 
 nie prżyjęcie dżiecka ż powodu 

...............................................................................................................................................................................

Lublin, dnia ................................                                                                     .  

.................................................................                                                 .......................................................
                          (pieczęć żłobka)                                                                                     podpis Dyrektora/Organu prowadzącego


