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Załącznik nr 1 

 Regulaminu organizacyjnego  

Publicznego Żłobka w Krasnem 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA  

W KRASNEM 

CZĘŚĆ A 

(wypełniają rodzice/opiekunowie prawni/inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem zwanych w dalej rodzicami/opiekunami) 

 
 
Proszę o przyjęcie dziecka ………..………………………………………………………… 

         (imię i nazwisko dziecka) 

do Publicznego Żłobka w Krasnem (zwanym dalej Żłobkiem)  

od dnia ……………………….……… w godzinach od……………… do ………………. 

 

I. DANE O DZIECKU 

(Podstawa prawna: art. 3a ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) 

 

1. Data urodzenia: …………………………………………………………….….. 

2. Adres zamieszkania: …………………………….……………………………..….……... 

3. PESEL: ………………...………………………………….…………………….….……… 

 

II. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH 

Lp. 
Dane 

rodziców/opiekunów 
Matka Ojciec 

1. Imiona i nazwisko   

2. PESEL*   

3. 

Nazwa zakładu pracy 
rodziców / miejsce 

pobierania nauki w szkole 
lub w szkole wyższej** 
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4. Adres zamieszkania   

5. 
Adres do korespondencji 

(jeśli jest inny niż zamieszkania) 
  

6. 
Numer telefonu 
kontaktowego*** 

  

7. 
Adres poczty 

elektronicznej*** 
  

* W przypadku, gdy nie nadano nr PESEL, data urodzenia 

** Jeżeli dotyczy 

*** Jeżeli posiadają 

  

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

(np. alergie - rodzaje: pokarmowa - napisać czego nie wolno dziecku jeść, 

kontaktowa, wziewna, użądlenia i leki - konkretnie na co w szczególności dziecko jest 

uczulone; przewlekłe choroby; problemy rozwojowe - potwierdzone przez specjalistę; 

niepokojące sygnały dotyczące zachowania dziecka np. nadpobudliwość 

psychoruchowa, agresja, apatia, lęki, zachowania nieadekwatne do sytuacji, itp.)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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IV. KRYTERIA PRZYJĘĆ 

Oświadczam, że dziecko spełnia następujące kryteria 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „X”) 

1. 
Dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat (lub 4 
lat wg ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). 

 

2. Dziecko, które zamieszkuje na terenie gminy Krasne.  

Punkty od 3 do 7 z zachowaniem pkt. 1 i 2 

3. 

Dziecko rodzica/opiekuna pracującego zawodowo lub uczącego się w systemie 
dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą samotnie wychowującego dziecko (art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).  
Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego 
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, 
w stosunku do którego rzeczono separację w rozumieniu odrębnych 
przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego 
małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub obywa karę pozbawienia 
wolności.  

 

4. 
Dziecko, których oboje rodziców/opiekunów pracuje lub uczy się w systemie 
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. 

 

5. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej).  

6. 
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do Publicznego Żłobka  
w Krasnem. 

 

7. 
Dziecko niepełnosprawne, którego niepełnosprawność została 
udokumentowana orzeczeniem, co do którego nie istnieją przeciwwskazania 
zdrowotne uniemożliwiające korzystanie dziecku ze Żłobka. 

 

8. Dziecko, które zamieszkuje poza terenem gminy Krasne.   

 

 

V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

1) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego i Statutu Publicznego 

Żłobka w Krasnem, 

2) podania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w zawartych w/w informacjach, 

3) regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie, 

4) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną 

pisemnie osobę pełnoletnią, legitymującą się dokumentem tożsamości,  

5) przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka, 

6) uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

……………………………………..…..…….………………………………………………… 
(data i  czytelny podpis  Rodziców/Opiekunów)  
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Podmiot prowadzący Żłobek może przetwarzać dane zawarte w niniejszej Karcie 

Zgłoszeniowej wyłącznie w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym 

dziecka oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. 

 
 

VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE 
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA 

 

Oświadczam, że oprócz rodziców/opiekunów, dziecko mogą przyprowadzać  

i odbierać ze Żłobka niżej wymienione pełnoletnie osoby: 

Imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go ze 

Żłobka przez wyżej wskazane osoby. 

 

 

……………………………………..…..…….………………………………………………… 
(data i  czytelny podpis  Rodziców/Opiekunów) 
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CZĘŚĆ B (wypełnia komisja rekrutacyjna Żłobka) 

 

VIII. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O PRZYJĘCIU DZIECKA  

DO ŻŁOBKA 

1) Dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka od dnia:………………………………… 

2) Dziecko nie zostało zakwalifikowane do Publicznego Żłobka w Krasnem  

z powodu: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………..…    
                                                                                                               (podpis przewodniczącego komisji) 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 


