
   Załącznik Nr 1 do Regulaminu pobytu  dziecka w  
Żłobkach Miejskich w Cieszynie z dnia 30.07.2021 r. 

Data wpływu pisma:                                                 .                                                                                                                                     / wzór/ 

 

 */właściwe zakreślić 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE 

 
Proszę o przyjęcie dziecka         

( imię i nazwisko dziecka) 

  do   Żłobka Nr 1 w  Cieszynie, przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 ( 33/  85 226 09 )   * 
 

 do   Żłobka Nr 2 w  Cieszynie, przy ul. Moniuszki   13            ( 33/  851 13 50 )   * 
 
      od dnia            

1. Dane dziecka 

1. Imię i nazwisko                   

2. Data urodzenia    PESEL       

3. Adres zamieszkania                

4. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?    TAK/NIE  * 

Jeżeli tak, to jakie          

5. Czy dziecko posiada rodzeństwo?      TAK/NIE  * 

Ile osób, w jakim wieku                

II.  Dane Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 Matka/opiekun prawny   Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko:       Imię i nazwisko:       

Data urodzenia/pesel:      

        

Data urodzenia/pesel:      

        

Adres zamieszkania:       

        

Adres zamieszkania:       

        

Telefon:        Telefon:        

Miejsce pracy - pełna nazwa i adres                          
                           zakładu pracy/działalności: 

        

        

Miejsce pracy - pełna nazwa i adres                          
                           zakładu pracy/działalności: 

        

        

Miejsce kontynuowania nauki:    
        

Miejsce kontynuowania nauki:   
        

Telefon służbowy:        Telefon służbowy:        

Adres email:        Adres email:        



 

III.  Informacje dodatkowe dotyczące pobytu dziecka  pobycie dziecka  

1. Godziny pobytu dziecka w placówce: od                 do                 . 

2. Czy rodzina posiada uprawnienia wynikające z posiadania „Cieszyńskiej Karty Dużej 

Rodziny” ?                         TAK/NIE  * 

IV. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem pobytu w Żłobkach Miejskich i zobowiązuję się  
do przestrzegania jego ustaleń. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do 
Żłobków Miejskich zobowiązuję się do podpisania Umowy oraz dostarczenia wszystkich 
dokumentów według wzorów będących załącznikami do Regulaminu pobytu w Żłobkach 
Miejskich.  

2. Oświadczam, iż znane mi są regulacje prawne dotyczące odpłatności za pobyt mojego dziecka  
w Żłobku oraz zobowiązuję się do regularnego ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobkach 
Miejskich, zgodnie  z treścią Umowy oraz obowiązującym w tym zakresie prawem.  

 
 

 
Cieszyn, dnia                  
 
 
               
(podpis matki/opiekuna prawnego)                        (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

V.  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz danych osobowych mojego dziecka w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem  

w Żłobkach Miejskich.  

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne  

ze stanem faktycznym.  Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych osobowych. 

 

 

 

Cieszyn, dnia                

 
               
(podpis matki/opiekuna prawnego)                          (podpis ojca/opiekuna prawnego) 


