
 

załącznik nr 1 

  do Regulaminu Organizacyjnego  

Żłobka „Ptyś” w Karsinie 

KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO ŻŁOBKA „PTYŚ”  

W KARSINIE 

 

Prosimy wypełniać kartę drukowanymi literami.  

 

I. Dane o dziecku 

Imię i Nazwisko Dziecka………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pesel Dziecka …………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………………………………………………… 

Dzienny czas pobytu (do 10 godzin) dziecka od ………… do…………  

II. Informacje Ogólne 

 

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych) 

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

Numer telefonu kontaktowego ……….…………………………………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodziców(opiekunów prawnych) 

 

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

 

Miejsca pracy: nazwa firmy, numer telefonu, godziny pracy (zał. zaświadczenie o zatrudnieniu): 

 

Matka 

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

Ojciec 

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

Czy rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym tak/nie* (zał. 

orzeczenie o niepełnosprawności) 

Czy rodzic samotnie wychowujący dziecko tak/nie*  

Czy rodzina objęta jest pomocą GOPS tak/nie* (jeżeli tak - zał. zaświadczenie o objęciu pomocą GOPS) 

 

 

 



 

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka- wskazania lub przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w 
wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego. (zał. zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej) 

 

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

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

Dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności tak / nie* 

Jeżeli tak, to jakim: …………………………………………………………………… (zał. orzeczenie o niepełnosprawności, 
orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka, zaświadczenie lekarza 
specjalisty o stanie zdrowia dziecka) 

Oświadczam, że informacje podane w karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Regulaminem Organizacyjnym, Statutem Żłobka oraz Uchwałą Rady Gminy 
ws. Opłat i zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w źłobku. 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zapisu dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Żłobka  „Ptyś” 

oraz przeprowadzaną rekrutacją, a także na  udostępnianie ich  pracownikom  Żłobka  „Ptyś”, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 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/ informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek  „Ptyś” z siedzibą w Karsinie, Długa 31,  

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

 obowiązek podania danych, określonych w niniejszej karcie zapisu wynika z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
603). 

 
 

Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie przyjęcia propozycji wolnego miejsca w Żłobku dziecko zostaje skreślone 
z listy oczekujących. Ponowne wpisanie na listę nastąpi z chwilą złożenia ponownie karty zapisu.  

 
REZYGNACJA Z MIEJSCA W ŻŁOBKU WYMAGA FORMY PISMENEJ, ZŁOŻONA TELEFONICZNIE NIE BĘDZIE 
BRANA POD UWAGĘ!!! 

 
 

Karsin, dnia……………………………     ……………………………………………. 
podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

IV. Decyzja Dyrektora Placówki 

W dniu …………………………..…………… dziecko ………………………..…………………………………………. zostało  

przyjęte / nie przyjęte* do placówki. 

Uzasadnienie(wypełnienia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do placówki, należy wpisać powód negatywnej decyzji) 

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

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

………………………………………………… 
pieczęć i podpis Dyrektora Żłobka  

Adnotacje Urzędowe: 

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

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


