
 
Załącznik Nr 5 do Regulaminu Rekrutacji   

do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat 
w Legionowie                                                                                                                                                                                                                                                          

 

KARTA ZGŁOSZENIA  
DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE 

 
 Proszę wybrać i zaznaczyć: 

□         Siedziba główna Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ul. E. Dietricha 1 

□          Filia Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ul. POW 2 b 

Proszę o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat od dnia ………..…………………….. 
 

I. DZIECKO 
 

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

2. Data urodzenia............................................ 3. PESEL □□□□□□□□□□□ 
 

3. Adres zameldowania …………………………………….………….…………………………................... 

 

5. Adres zamieszkania  …………………………………………………………………..…………………… 

 

II. RODZICE/OPIEKUNOWIE* 
                   Matka/Opiekun prawny                                               Ojciec/Opiekun prawny 

                                              Imię i nazwisko: 
 

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

PESEL □□□□□□□□□□□           PESEL □□□□□□□□□□□ 

      

     III.         MIEJSCE ZAMIESZKANIA RODZICÓW,TELEFON, MAIL 
 

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

................................................................                ................................................................ 
 
numer telefonu ………………………………..                  ………………………………………………….                                                      

adres e-mail.............................................                 ................................................................ 

     IV.        MIEJSCE PRACY RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
 

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

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

  

  V .  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE 
           ( alergie, dieta, choroba przewlekła, niepełnosprawność dziecka i inne ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Karta Dużej Rodziny: TAK / NIE  

 KDR LEGIONOWO 30% : TAK / NIE  

 KDR LEGIONOWO 50% : TAK / NIE 



 

Dziecko będzie przebywać w żłobku w godzinach od ………………………do ………………………… 
 

Rodzice/opiekunowie prawni  składając  Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka 
Miejskiego Motylkowy Świat okazują do wglądu  

Akt  Urodzenia Dziecka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI . INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dane 
osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia  niezbędnej dokumentacji 
określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz 
uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub 
nieprawdziwe. Dane zebrane w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka są zbierane, przechowywane i przetwarzane 
zgodnie z przepisami prawa. Administratorem danych jest Żłobek Miejski Motylkowy Świat  z siedzibą w Legionowie 
przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1. 

 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i 
członków mojej rodziny. Wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu 
rekrutacji i prowadzenia  niezbędnej dokumentacji określonej przepisami. Świadomy odpowiedzialności karnej, w 
przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje 
są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Legionowo, data 
…………………………. 

  
 

                                                            Podpis matki/opiekuna prawnego                Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

  

 
                           VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat i jego filii i 
znane mi są zasady udziału dziecka w płatnych świadczeniach, określone w Uchwale Rady Miasta Legionowo, 
Statucie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat oraz Regulaminie Organizacyjnym Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat 
w Legionowie i zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej za nie opłaty. 

 
                                                                     

Legionowo, data 

…………………………. 
  

 

 

                                                          Podpis matki/opiekuna prawnego                  Podpis ojca/opiekuna prawnego               
 
                
 

  W kwietniu składając deklarację o dalszym ubieganiu się o miejsce w żłobku rodzice przedkładają dokumenty 

potwierdzające: zatrudnienie rodziców, rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie – PIT i UPO, książeczkę zdrowia dziecka, 
kartę dużej rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych                                                                                                             

                                                                                             
 
 
 

Poświadczenie przez pracownika żłobka złożenie Karty zgłoszenia 
 

Legionowo, dnia  ……………………………………           podpis pracownika  ……………………… 

 
 

 
 
 
 
 


