
Załącznik Nr 5 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Zespołu Żłobków w Tarnowie 

                                                                                                                         

 
Pieczątka placówki 

                                                                    

 

        

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NR ….. W TARNOWIE  

NA ROK …………………. 

 

I DANE O DZIECKU1  

1. Imię i nazwisko ………..………………………………………………………………...………………………             

2. Data urodzenia  …………………………………………………………………………………………….…....    

3. NR PESEL *    

 

* w przypadku gdy nie nadano numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość………………………….. 

4. Adres zamieszkania ………….………………………………………………………............................................ 

5. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinie z poradni specjalistycznych? 

TAK/NIE2 

    Jeśli TAK proszę wymienić jakie …………………………………………………………………………… 

6. Czy dziecko posiada rodzeństwo? 

TAK/NIE2 

    Jeśli TAK proszę podać liczbę i wiek rodzeństwa …………………………………………………………….. 

 

II DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (stan zdrowia, stosowane diety, rozwój psychofizyczny) 

ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki ……………………………………………………………………… 

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

 

                                                             
1 Dane obowiązkowe 
2 Właściwe podkreślić 

Nr wniosku Data wpływu Data przyjęcia Data rezygnacji 

    

           



III DANE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH DZIECKA1 

 Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

NR PESEL, 
 
w przypadku braku- 
numer i seria dokumentu 
potwierdzającego 
tożsamość 

 

               
 

               

 

Adres zamieszkania 

  

Telefon   

Adres e-mail   

Miejsce pracy lub 
pobierania nauki  
w systemie dziennym 
(nazwa, adres, telefon)3 

 

 

 

 

 

IV OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I RODZICA 
 

1. W wykonaniu ustawowego obowiązku przekazania podmiotowi prowadzącemu żłobek danych 
osobowych moich oraz mojego dziecka, oświadczam, iż poniższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania żłobka o każdej zmianie wyżej wskazanych danych 
osobowych.  

3. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ o przetwarzaniu 
danych osobowych przez Zespół Żłobków w Tarnowie. 
 
 
 

       ___________________                             ____________________________ 
              miejscowość, data                     podpis matki dziecka/opiekuna prawnego 
 
      ____________________                             ____________________________ 
              miejscowość, data                         podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 

 

Brak potwierdzenia chęci przybycia do żłobka u Kierownika placówki  do 14 dni po ogłoszeniu wyników 
rekrutacji skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjętych. 

 
                                                             
3 Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do  Żłobka zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia 
uczęszczania przez dziecko do żłobka  zaświadczenia (wystawionego nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem uczęszczania do 
żłobka)  o  zatrudnieniu. 
 


