
ZGŁOSZENIE DZIECKA - ŻŁOBEK MAŁA PANDA

Zapisy do żłobka prowadzone są w sposób ciągły zgodnie Regulaminem rekrutacji do żłobka.
Wypełniony, kompletny i podpisany formularz należy złożyć osobiście w Żłobku Mała Panda, 
ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza 15, 20-783 Lublin
Zgłoszenie dotyczy uczęszczania dziecka do żłobka w okresie: 

od ………………………………… do ……………..…..…..…….. na ..........  godzin dziennie i .................... posiłki  

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

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności:    TAK*     NIE
* kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć do ww. zgłoszenia 

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

*załącznikiem do karty zgłoszeniowej jest dokument potwierdzający zaszczepienie dziecka szczepionkami 
wskazanymi jako obowiązkowe w aktualnym rejestrze szczepień ochronnych.

I. Oświadczenie o pobycie dziecka w żłobku

Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z opieki żłobka w godzinach ....................  i zobowiązujemy się  
do  regularnego  ponoszenia  kosztów  żywienia  oraz  kosztów  pobytu  dziecka  w  żłobku  zgodnie  z



aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie. 

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

II. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze żłobka

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do żłobka dołączę pisemne upoważnienie dla
osób pełnoletnich, które poza rodzicami będą mogły odebrać dziecko z placówki.

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

III. Będąc  świadomy/świadoma  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia
potwierdzam że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

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

IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody 
na  zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystanie  w  celach  związanych  z  rekrutacją,  przyjęciem  
i  pobytem  w  żłobku  naszego  dziecka,  danych  osobowych  naszych  i  dziecka  oraz  upoważnionych  do
odbioru dziecka osób, przez Dyrektora żłobka zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz 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. Dane zbieranie,
przetwarzanie  i  wykorzystanie  są  od  momentu  złożenia  karty  do  zakończenia  trwania  umowy  
o świadczenie usług w danym roku szkolnym lub w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do placówki  
do końca roku w którym karta została złożona.

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

V. Decyzja Dyrektora/Organu prowadzącego żłobek

 przyjęcie dziecka do Żłobka Mała Panda 
 nie przyjęcie dziecka z powodu 

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

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

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


