
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 17/2019                       
Dyrektora Żłobków Miejskich z dnia 30.08.2019 r. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

Proszę o przyjęcie dziecka ……………….………………………………….do ….. Oddziału Żłobków Miejskich  
                            (imię i nazwisko dziecka) 

w Gliwicach przy ul. …………….…………  na …… godzin dziennie i 3 posiłki od dnia ……………………….. 

I. DANE AKTUALIZACYJNE (dotyczy danych podanych w Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka, 
jeżeli zaistniały zmiany): ……………………………………………………………………………………….. 

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

II. DODATKOWE INFORMACJE (w przypadku ubiegania się rodziców o częściowe zwolnienie z opłaty   
     za pobyt dziecka w żłobku): 

     Łączna liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospod. domowym: ......... w tym pracuje: ........            

     Liczba dzieci: ........... 

III. ZOBOWIĄZUJĘ/-JEMY SIĘ DO: 
      - dostarczenia niezbędnych dokumentów w celu przyjęcia i naliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 
      - przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Żłobków Miejskich w Gliwicach. 

      OŚWIADCZAM/-MY, że podane w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz  
        zobowiązuję/-emy się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich zmiany.  

     WYRAŻAM/-MY ZGODĘ NA (niewłaściwe skreślić): 
     - wychodzenie dziecka poza teren żłobka na spacery oraz wycieczki terenowe w ramach zajęć edukacyjnych; 
     - umieszczanie w kronice żłobka zdjęć zawierających wizerunek dziecka; 
     -  umieszczanie na stronie internetowej żłobka zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek dziecka, 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w żłobku oraz związanych z uczestnictwem w projektach; 
- umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej żłobka, profilach 

internetowych zarządzanych przez żłobek oraz w mediach w celu informacji i promocji żłobka.  
IV. Wraz ze złożeniem niniejszej karty zgłoszenia rezygnuję/nie rezygnuję* z przyjęcia dziecka do pozostałych 

Oddziałów wskazanych w pkt II Deklaracji dotyczącej przyjęcia dziecka do żłobka. 

V. Oświadczamy, że poprzez złożenie własnoręcznego podpisu zgodnie wyrażamy wolę aby nasze dziecko:  

    ……………………………….……………... uczęszczało do żłobka (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko). 
                                    imię i nazwisko dziecka 

    Gliwice, dn.………………………                                      Czytelne podpisy rodziców/opiekunów dziecka:  

Matka: ……………………………………. 

Ojciec: …………………………….………           
* niewłaściwe skreślić 
 
DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

1. Dziecko zostało zakwalifikowane do ….. Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach                           

    od dnia …………………… na ……… godzin oraz 3 posiłki dziennie. 

2. Dziecko nie zostało zakwalifikowane do  ….. Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach  

    od dnia  ………………… z powodu ......................………….…………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………... 

          
Gliwice, dnia  …………………………   Czytelne podpisy członków komisji:          

 
1) dyrektor: ………………………..……    2) kierownik …. Oddziału: …………..………..……………     

 
3) przedstawiciel Prezydenta Miasta: …………………..….……………..……        
 
4) …………………………………………………………………………..…..                                                                                    

  


