
………………………………………………………. 
                     (pieczęć żłobka)  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 
(wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) 

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do organizacji i planowania pracy z Państwa Dzieckiem. 

I. DZIECKO  

1. Imię i Nazwisko ………………...………………………………………………..…...................  

2. Data i miejsce urodzenia ..…………………………………………………….....................  

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

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

5. PESEL …………………………………………………………………………………….……….……….. 

II. RODZICE / OPIEKUNOWIE 

DANE DANE MATKA / OPIEKUNKA OJCIEC / OPIEKUN 

Imię i Nazwisko 
  

Miejsce zamieszkania 

  

Miejsce zameldowania 

  

Telefon do 
natychmiastowego 
kontaktu, e-mail 

  

Miejsce zatrudnienia
1
  

/ Pieczęć zakładu  
i podpis osoby 
uprawnionej / Pieczęć zakładu i podpis osoby potwierdzającej Pieczęć zakładu i podpis osoby potwierdzającej 

Czas pracy Praca w godzinach …………………………………………….. Praca w godzinach …………………………………………….. 

Miejsce rozliczenia 
podatku 

Urząd Skarbowy w ……………………………………………….  
                                                     (miejscowość) 

Urząd Skarbowy w ……………………………………………….  
                                                     (miejscowość) 

Oświadczam, że zgłosiłem/am w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej wolę 
pozostawienia podatku dochodowego dla miasta Dąbrowy Tarnowskiej/deklaracja ZAP-3,NIP-
3, NIP-1/ 

 
 ……….…………………………..….……………                                                                   ..……….…………………..………………… 
  (czytelny podpis matki / opiekunki)                                                                  (czytelny podpis ojca/ opiekuna) 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze 

mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 …………………………....................……...………  
(podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

                                                           
1
 Załączyć zaświadczenie 



III. INFORMACJE DODATKOWE  
 

1. Termin przyjęcia dziecka do żłobka (wpisać preferowaną datę, godziny): 

 od………………. - do…………………. 

 
2. Czy dziecko uczęszczało już do żłobka? Jak przebiegała adaptacja Państwa dziecka?  

 
 

3. Odżywianie – alergie pokarmowe, mleko (rodzaj): 

 
 

4. Przebyte choroby:                            inne: 
o Różyczka  
o Ospa  
o Świnka  
o Szkarlatyna 

 

5. Dziecko pod stałą opieką lekarza specjalisty? Jeśli tak, wpisać specjalność lekarza i powód 
stałej opieki: 

 
 
 
 
 

6. Dodatkowe informacje o dziecku – obowiązkowe (jak usypia, rozwój psychoruchowy, 
sygnalizowanie potrzeb, przyzwyczajenia, zachowanie w nowych sytuacjach, inne….): 

 
 
 
 
 

7. Warunki życiowe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek dla potrzeb niezbędnych i związanych z realizacją 
procesu opieki i wychowania mojego dziecka -zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych(Dz.U. z 2002r.Nr1001,poz.926 z póz.zm.) 

 
 

 
Dąbrowa Tarnowska, dnia ……………………………………….………  

( podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

Rodzina:  
a) pełna  
b) niepełna  
Liczba dzieci w rodzinie …………………………………………………………………………………..………….……………  
Warunki bytowe:  
a) bardzo dobre  
b) dobre 
c) słabe  
 
Czas dojazdu do pracy: matka ………………………………..…….…; ojciec ……………………….………………...  
 
Czy jest osoba dorosła, która może zapewnić opiekę nad dzieckiem w czasie pracy rodziców 
………………………………………………………………………………......................................................................... 

 

 



 

IV. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA KARTY  
 
Kartę złożono dnia ……………………………………………………………………….………………..  

Czytelny podpis osoby składającej kartę ……………………………….……………………….  

Czytelny podpis osoby przyjmującej kartę……………………………………………………...  

 
V. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………. 2016 r.  

1. Zakwalifikowała dziecko do Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. 

Kościelnej 25A.  

2. Nie zakwalifikowała dziecka do Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej /odmowa 

przyjęcia dziecka / z powodu 

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

3. Wpisano na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka: Czytelne podpisy członków 

Komisji Rekrutacyjnej:  

 
1. ……………………………………………  

2. ……………………………………………  

3. ……………………………………………  

4. …………………………………………...  

 
VI. PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA 
 

 
 
Kierownik żłobka:    
                   ………………………………….…………… 
                                                          (data i podpis) Grupa dziecięca ………………….……. 

 
 
VII. WYPIS DZIECKA ZE ŻŁOBKA  
 
 

data: ………………………….………………., powód …………………………………………….…………………………………………… 

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

 
 
 
 
 

…………………..………………………..  
(Podpis dyrektora placówki) 


