
KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO 

ŻŁOBKA PIERWSZE KROCZKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

I Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

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

Data imienin: ………………………………………………………………………………… 

Nr PESEL:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………... 

 

Adres zameldowania……………………………………………………………………………. 

II Dane rodziców: 

Imię i nazwisko Matki / Opiekuna Prawnego: ………..……………………………………... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Wykształcenie:………………………………………………………………………………….. 

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

Telefon komórkowy: …………………………………………………………………………… 

Telefon służbowy: …………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:  ………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Ojca / Opiekuna Prawnego: ………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Wykształcenie:………………………………………………………………………………….. 

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

Telefon komórkowy: …………………………………………………………………………… 

Telefon służbowy: ……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:  …………………………………………………………………………………... 

III Inne ważne informacje dotyczące dziecka: 

1. Alergie (pokarmowe – na jakie produkty, na owady - jakie, inne - jakie) 

:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………. 



 

2. Czy w rozwoju dziecka występowały/występują zaburzenia lub nieprawidłowości? 

(jeżeli tak, to jakie?; kiedy się pojawiły?; czym się przejawiały?; jak brzmi 

diagnoza?) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną? (jeśli tak, to jaką?; które z zaleceń 

specjalistów powinny być wypełniane również w żłobku?) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Czy dziecko używa smoczka? 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Czy dziecko śpi w dzień? Ile razy i w jakich godzinach? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Czy dziecko boi się jakichś szczególnych sytuacji/dźwięków/zjawisk? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Inne ważne informacje na temat dziecka:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

IV Dane dotyczące rodzeństwa: 

(proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
V  Zobowiązujemy się do:  

 przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Żłobka 

 podawania do wiadomości pracownikom żłobka jakichkolwiek zmian w podanych 

wyżej informacjach  

 regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie  

 przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę 

pełnoletnią, zgłoszoną nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo  

 przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka  

 przyprowadzania dziecka i odbioru dziecka z żłobka w zadeklarowanych w 

zgłoszeniu godzinach  

 



Akceptujemy powyższe warunki.  
Czytelny podpis:  

Matki / Prawnego Opiekuna .................................................................................................. 

Ojca / Prawnego Opiekuna ..................................................................................................... 

 

VI Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny 

 

           Zgodnie z Zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie prowadzenia przez 

placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. MEN nr 4/ 93 poz. 12)   

dane osobowe są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz 

poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom Żłobka, którzy są 

zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

            Oświadczamy, że przedłożone przez nas w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

             Akceptujemy warunki opieki nad dzieckiem wynikające z jego prawa i obowiązków 

zawartych w Statucie Żłobka i Regulaminie Organizacyjnym Żłobka, zobowiązujemy się do 

zapoznania z nimi oraz akceptacji.  

 

             Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08 1997 roku (Dz. U. z 

2002 r. nr 101, poz. 926) wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych 

przez ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY „PIERWSZE KROCZKI” w celach związanych z jego 

działalnością.  

 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażamy zgodę.  

 

 

 

Data i czytelny podpis:  

Matki / Prawnego Opiekuna ...................................................................................................... 

Ojca / Prawnego Opiekuna ....................................................................................................... 

 

 

 


