
Zgłoszenie  uczęszczania dziecka  

do Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie1 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

 
Oświadczam, że znane mi są czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów,  
jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z pobytem 
dziecka w żłobku. 

Podpis matki Podpis ojca 

 

 
 

  

Oświadczam, że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do żłobka tj. jestem 
pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego, 
realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

 
Proszę podać nazwę zakładu pracy  

 

Nazwa zakładu 

pracy  
Nazwa zakładu 

pracy  

 

Podpis matki 
 

Podpis ojca 

 

 
 

 

 

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz nie pobieram 

zasiłku opiekuńczego. 
 

Podpis matki Podpis ojca 

 

 
 

 

Zgłaszam pobyt dziecka w żłobku: 
 
LIPIEC  od dnia ………. lipca  do 31 lipca 2020 roku         w godz. od ............. do ................ 
SIERPIEŃ od dnia ………. sierpnia do 30 sierpnia  2020 roku     w godz. od ............. do ................ 
 

Podpis matki Podpis ojca 

 

 
 

 

 

                                                           
1 Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka  

w żłobku zgodnie z § 4 Umowy na rok 2019/2020 

Telefon do szybkiej komunikacji 
 
MATKA (imię i nazwisko) ………………………………………………….. 

 

 
OJCIEC (imię i nazwisko) ………………………………………………….. 

 

OSOBA UPOWAŻNIONA  
(imię i nazwisko)              ………………………………………………….. 

 



 

INFORMACJA DLA RODZICÓW: 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 
ze zgłoszeniem i przyjęciem dziecka do żłobka, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)2) oraz na 
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 
2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 3). 
 
 
 
 

Decyzją dyrektora, dziecko zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane do Miejskiego 

Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie zgodnie z procedurą bezpiecznego przebywania 

dzieci w Miejskim Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w sytuacji epidemicznej oraz 

zgodnie z wytycznymi  MRPiPS, GIS i MZ  

w okresie:    LIPIEC        od dnia ………. lipca  do 31 lipca 2020 roku 

                    SIERPIEŃ  od dnia ………. sierpnia do 30 sierpnia  2020 roku 

…………………… ……………………….    

miejscowość, data pieczęć i podpis dyrektora    

 
  

1) Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące brzmienie: 
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od6 miesięcy do lat 8.”   

2) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). na 
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 
2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

3) zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zmianami) – kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy  do lat 8. 

 


