
Nazwisko Imię/ Imiona

Miejsce urodzenia Data urodzenia

Adres zamieszkania i 

zameldowania*

PESEL

Dane matki/ opiekunki prawnej

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania i 

zameldowania*

Miejsce pracy

Telefon

Godziny pobytu

Ilość godzin dziennie - ….

od: ………… śniadanie c

do: ………… obiad c

c

c

Jakiej ………………………………………………………………………………….

c

Jakiej ………………………………………………………………………………….

c dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (3 i wiecej dzieci)

c matka / ojciec dziecka jest/są niepełnosprawna/ny/ni

c matka / ojciec dziecka samotnie wychowujący dziecko

c dziecko umieszczone jest w rodzinie zastępczej

c rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłóbka, przedszkola lub szkoły

c

Zobowiązuje się do:

KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA W DZIEMIANACH

 2020/2021

Dane rodziców / opiekunów prawnych

* proszę wpisać adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż zameldowania

 Dane osobowe dziecka

2. …………………………………………

3. …………………………………………

Upoważniam do odbioru ze żłobka mojego dziecka, wymienione 

obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami / opiekunami prawnymi). 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego dobioru 

1. Przestrzegania postanowień statutu żłobka

Pobyt dziecka w żłobku

Od/ Data

ma alergię na ………………………………………………………………………..

inne uwagi

wymaga specjalnej diety

2. Regularnego uiszczenia - opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka.

Deklaracje, zobowiązania rodziców/opiekunów prawnych

1. …………………………………………

Rodzaj posiłków

Informacje o stanie zdrowia

ojca/ opiekuna prawnego

Dziecko, którego dotyczy wniosek:

jest pod opieką poradni specjalistycznej

jest zdrowe

posiada orzeczenie o niepełnosprawności

c

c



 c TAK  c   NIE

Dnia ……………………..

Dnia ……………………..

3. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka bezpośrednio po zakończeniu zajęć osobiście lub przez osobę 

pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

                 Podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

                 Podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) 

wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do pracy żłobka i zachowania 

bezpieczeństwa mojego dziecka.

………………………………………………………………………..

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i informacji o dziecku na 

stronie internetowej żłobka

………………………………………………………………………..


