
 
Formularz zgłoszeniowy  

do Żłobka „Akademia Malucha” 
 
 

I. Informacje o dziecku  
 

Imię (imiona) i nazwisko   

Data i miejsce urodzenia  

Numer PESEL   

Adres zameldowania  
 

Miejsca zamieszkania 
 

 
 

 
II. Informacje o rodzicach  

 

Informacje  Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Rok urodzenia   

Numer telefonu   

Adres mailowy   

Wykształcenie   



Wykonywany zawód   

Nazwa i adres zakładu pra-

cy: potwierdzenie zatrud-

nienia (pieczątka zakładu 

pracy) 

  

Nr telefonu do pracy:   

 
III. Kryteria przyj ęcia dziecka do żłobka:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W przypadku spełnienia kryteriów 1,2,3,7 należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy lub uczelni - w przypadku braku pieczątki w pkt. II.  
 2. Kserokopię orzeczenia. 
 3. Kserokopię wyroku sądowego. 
 7. Kserokopię opinii/orzeczenia.   
 
 

IV. Informacje dotycz ące zdrowia dziecka (Czy dziecko przewlekle choruje, ma alergię, 

wady rozwojowe, przyjmuje leki? Inne informacje) ………………………………..………. 

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

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

L.p. Kryteria  Tak Nie 

 
Punktacja 

(Wypełnia komisja    
rekrutacyjna) 

1.  

Rodzice dziecka pracują (studiują w trybie sta-

cjonarnym lub prowadzą działalność gospodar-

czą).  

   

2. 
Rodzice lub jeden z rodziców posiadają/-a 

orzeczenie o niepełnosprawności.  

   

3. Jeden z rodziców wychowuje dziecko samotnie.  
   

4. 
Dziecko korzystać będzie z oferty żłobka                        

w wymiarze do 5 godz. dziennie.  

   

5. 
Dziecko korzystać będzie z pełnej oferty żłobka, 

tj. powyżej 8 godzin dziennie. 

   

6. Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.  
   

7. 
Dziecko posiada opinię/orzeczenie wydane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

   



V. Pobyt dziecka w żłobku  
 

Od dnia  (DD-MM-RRRR) 
 

Liczba godzin ……….. 
 

Korzystanie z posiłków 
(proszę wpisać X) 

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

 

Od ………… 
 

Do ………… 
 

Obiad 
 

Podwieczorek 

 
 

VI. Zgoda na publikacj ę wizerunku dziecka  
 

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 osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-

ne rozporządzenie o ochronie danych) udzielam / nie udzielam* Żłobkowi Akademia Malucha w 

Nekli nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem 

mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia. Zgoda obejmuje wykorzysta-

nie wizerunku dziecka w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Akademię Malucha. 

Osoby wykonujące zdjęcia są związane z w/w placówką. Zdjęcia będą wykorzystywane na oficjal-

nej stronie internetowej żłobka.  

* Proszę podkreślić właściwe.  
 

VII. Rodzice zobowi ązują się do:  
 

a) zapoznania się z treścią Statutu Żłobka Akademia Malucha w Nekli i przestrzegania zapi-

sów w nim zawartych; 

b) podpisania umowy w wyznaczonym terminie;  

c) terminowego uiszczania wszelkich opłat; 

d) punktualnego odbierania dziecka, osobiście lub przez osobę upoważnioną;  

e) przyprowadzania na zajęcia dziecka zdrowego.  

 
VIII. Klauzula informacyjna dotycz ąca ochrony danych osobowych: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządze-

nie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest :   Żłobek Akademia Malucha w Nekli 

z siedzibą:       ul. Dworcowa 33, 62-330 Nekla 

Pana/i dane będą przetwarzane w celu: 

• zawarcia umowy o świadczenie usług przez żłobek,  

• do celów edukacyjnych i realizacji zadań statutowych żłobka. 



Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest :  

• udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, 

• realizacja obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3.  

Informacja o przekazywaniu danych innym podmiotom:  

Pana/i dane  nie są przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.                                  

Ma Pan/i prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• przenoszenia danych 

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Pana/Panią dane są:    

• warunkiem do podpisania i realizacji  umowy, 

• pobrane dobrowolnie. 

 

Pana/Pani dane:  nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu.  

 
 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Miejscowość, data                     Podpisy rodziców 

 
 


