
Niepubliczny Żłobek Anglojęzyczny 
                                                                                                                                            

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
                                                                                                                                            

Ja niżej podpisany, Rodzic/Opiekun prawny, proszę o przyjęcie mojego dziecka do 

Niepublicznego Żłobka Anglojęzycznego The Oxford Kids w Cieszynie z dniem  ….......................

DANE DZIECKA:

Imię i Nazwisko:        .................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:  .................................................................................................

Adres zamieszkania:        .................................................................................................

Adres zameldowania:        .................................................................................................

PESEL:                     .................................................................................................

Przyjście dziecka do żłobka: ....................................   Odbiór dziecka ze żłobka: ............................

Posiłki:       obiady .................................                   podwieczorki .......................

Czy dziecko jest uczulone?  TAK / NIE*        jeśli Tak? Na co?...........................................................

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):

Matka (opiekunka): Ojciec (opiekun):

Imię ………………......………………. Imię …………......…………………….

Nazwisko …………......……………………. Nazwisko …………......…………………….

Adres: …………......……………………. Adres: …………......…………………….

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

Tel kontakt.      .……………..……......…………. Tel kontakt.       …………......…………………….

Miejsce pracy: ………………......………………. Miejsce pracy: …………......…………………….

Tel do pracy: ………......………………………. Tel do pracy: …………......…………………….

ADRES e-mail: ......................................................................

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ( pow. 18 r.ż) :

1. .................................................................................................   tel. ….................................................

2. .................................................................................................   tel. ….................................................

3. .................................................................................................   tel. ….................................................

4. .................................................................................................   tel. ….................................................

5. .................................................................................................   tel. ….................................................

niepotrzebne skreślić *



1.  Dziecko jest / nie jest z Gminy Cieszyn?    jeśli Nie, z jakiej? ……..……………...........………………….

2. Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej placówki? TAK / NIE *

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

• Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
• Oświadczam,iż zapoznałem/am się z Regulaminem Niepublicznego Żłobka 

Anglojęzycznego The Oxford Kids i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji pracy żłobka ( zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997 o 
ochronie danych osobowych).

• Zobowiązuję się do podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych 
wyżej informacjach,

• Zobowiązuję się do podawania telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być 
dostępnym dla pracowników żłobka

• Zobowiązuję się do powiadomienia Dyrektora żłobka o chorobie zakaźnej dziecka
• Zobowiązuję się do przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka
• Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez 

osobę dorosłą pełnoletnią, zgłoszoną w powyższym formularzu, zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo

▪ Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 
poz.12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania 
sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom/opiekunom żłobka, którzy
są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

▪ Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę, podanie 
danych jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usług opiekuńczo–wychowawczych.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem / am się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez The Oxford Centre 

Katarzyna Kasprzycka z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sikorskiego 16.

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

                   data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

niepotrzebne skreślić *


