
 
 

 

Wpłynęło (data i podpis, wypełnia dyrektor Żłobka)…………………………………………………………… 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W  WALCACH 

I. DANE DZIECKA 
1 Nazwisko i imię  

2 Pesel  

3 Data urodzenia  

4 Adres zamieszkania dziecka  

5 Planowany termin powierzenia dziecka  

 

II. INFORMACJE O RODZICACH 
  MATKA OJCIEC 

1 Nazwisko i imię   

2 Pesel   

3 Adres zamieszkania   

4 Nr tel. prywatny 
Nr tel. służbowy 

  

  

5 Adres e-mail   

6 Miejsce i godziny 
pracy/nauki 

  

 
 

 

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU 
PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA 

1 Powikłania okołoporodowe, wady 
rozwojowe, stała choroba 

 

2 Alergie  

3 Czy dziecko jest pod opieką poradni 

specjalistycznej (podać jakiej) 

 

 

IV. SYTUACJA RODZINNA* 
  TAK NIE 

1 Dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci pozostających na 
utrzymaniu rodziców) 

  

2 Dziecko posiada  orzeczenie o niepełnosprawności    

3 Oboje rodziców pracuje zawodowo, lub rodzic samotnie wychowujący 
pracuje zawodowo 

  

*należy wpisać znak „x” w odpowiedniej kolumnie 

 

 
 

 

 
 



 
 

V. INNE UWAGI RODZICA 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………...…………………………………………………………………………………………………….. 
….……………….…………………………………………………………………………......................... 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że 
wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zgodne ze stanem 
faktycznym 

 

………………………………………. 
podpis osoby składającej wniosek 

 

VI. ADNOTACJE DYREKTORA PLACÓWKI DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……..………………………..………………………………………………………………………………. 
………………….…….……………………………………………………………………………………... 

 
 

 
………………………………………. 

data, pieczęć i podpis dyrektora 

Administratorem zawartych we wniosku danych osobowych jest Publiczny Żłobek w Walcach z siedzibą przy ul. 
Konopnickiej 8. Zgromadzone dane służyć będą wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz zapewnienia 
dziecku prawidłowej opieki i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa 
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy 
w sprawie korzystania z usług Żłobka. Osobie składającej wniosek przysługuje prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, ich weryfikacji a także usunięcia. 

 

………………………………………. 
podpis osoby składającej wniosek 

UWAGA !: 
Po uzgodnieniu daty przyjęcia dziecka do Żłobka rodzice dołączają do karty aktualne zaświadczenie lekarskie o 
braku przeciwwskazań do objęcia dziecka opieką żłobkową z ewentualnymi zaleceniami lekarskimi, które pobiera 
się nie wcześniej niż 3 dni przed przyjęciem dziecka do Żłobka  


