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 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO 

„MALUCH” W ŁUKOWIE 
 

 

Proszę o przyjęcie dziecka   …………………………………………………………… 
                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka) 

do Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie  od dnia  ………….……….. . 

I. DANE O DZIECKU 

1. Data urodzenia: ………………….. 2. Adres zamieszkania: ..………………………….…… 

3. PESEL: …………………...…………… 4. Orzeczenie o niepełnosprawności     TAK/ NIE   

(właściwe podkreślić) 
Jeśli TAK to jakie? …................................................................................................................... 

II. DANE O RODZICACH ( OPIEKUNACH ) 

 matka ojciec 

Imię i nazwisko 

 

  

PESEL / przy  braku nr 

PESEL data urodzenia 

  

 

Miejsce pracy lub 

miejsce pobierania nauki 

w szkole 

 

  

 

Adres zamieszkania 

 

  

Numer telefonu  

 

 

Adres poczty 

elektronicznej  

  

 

III. DANE O RODZEŃSTWIE (liczba i wiek) 

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

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

IV. DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE, ROZWOJU 

PSYCHOFIZYCZNYM 

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

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

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

V.  KRYTERIA PRZYJĘĆ 

 Oświadczam, że dziecko spełnia następujące kryteria (przy spełnionych kryteriach 

proszę postawić znak „x”): 

 

 ….... dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Łuków, 

 

 …..... dziecko spoza terenu Gminy Łuków, 

 

l.p. kryteria właściwe zaznaczyć 

   1. dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) 

pracujących zawodowo lub uczących się  

matka ojciec 

2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) samotnie 

wychowującego dziecko (w rozumieniu art.50 ust.5 z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3)  

 

3. dziecko rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności na podstawie odrębnych przepisów.  

 

4. dziecko z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)   

5. dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do żłobka  

6. dziecko, których rodzice odprowadzają podatek dochodowy 

na terenie Gminy Łuków matka  ojciec  

7. dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, co do którego 

nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające 

korzystania dziecku ze żłobka 

 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 

▪ przestrzegania postanowień Regulaminu i Statutu żłobka, 

▪ podania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w zawartych wyżej informacjach, 

▪ regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie, 

▪ przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą, 

upoważnioną przez rodziców na piśmie, 

▪ przyprowadzanie do żłobka tylko zdrowego dziecka, 

▪ uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

 

 

Podpisy: matki ………………………………             ojca …………………………………. 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
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Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze 

stanem faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych w celu przetwarzania 

ich wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku 

prawidłowej opieki. 

Podstawa prawna:  

art. 3a ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j.); 

art. 6 ust.1 lit.b, c oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia 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. 
 

  

 

 

………………………….                                        …………………………………………….. 
                    (data)                                                                                                                            (czytelny podpis matki i ojca) 

 

 

UWAGI 

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

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

 

 

 

VII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ / DYREKTORA ŻŁOBKA 

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

▪ dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego „Maluch” w Łukowie od dnia 

……………………………………………………………………..… 

▪ dziecko nie zostało zakwalifikowane do Żłobka Gminnego „Maluch” w Łukowie z 

powodu ………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………                       ………………………………. 
      (podpis przewodniczącego komisji)                                                             (podpisy członków komisji) 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  

ZE ŻŁOBKA 

 

 

Oświadczam, iż oprócz rodziców/prawnych opiekunów dziecka, mogą przyprowadzać 

je i odbierać ze żłobka niżej wymienione pełnoletnie osoby: 

 

 

Imię i nazwisko nr dowodu 

osobistego 

pokrewieństwo nr telefonu 

    

    

    

    

    

    

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność 

prawną i osobistą za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania 

go ze żłobka przez wyżej wskazane osoby. 

 

 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica(ów)/prawnych opiekunów 


