
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka TEREFERE 

I. Dane podstawowe 

[ 
II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zamieszkaniu i zatrudnieniu 

Imię i Nazwisko 
dziecka

PESEL ur.

data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 

miejsce urodzenia: 

Adres zamieszkania dziecka 

Adres stałego zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż zamieszkania) 

MATKA OJCIEC

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania/
zameldowania (jeśli jest 
inny)

Numery dowodu 
tożsamości

Nr PESEL

Miejsce pracy, telefon 

Praca odbywa się w 
godzinach

Telefon domowy i 
kontaktowy

Adres e-mail



III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w klubie: 

TAK, 
proszę wpisać jakie:

NIE,  
proszę wpisać słowo 

NIE

Alergie

Stałe choroby

Wady rozwojowe

Ogólny stan zdrowia dziecka  

(proszę opisać)
………………………………………………….

TAK, 
proszę wpisać jakie:

BRAK 

Proszę wpisać słowo 
BRAK

Szczególne zainteresowania 
dziecka

………………………………

…………………………….......

......

Problemy wychowawcze
………………………………

…………………………….......

......



Podane informacje zostaną wykorzystane do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecka 
podczas jego pobytu na terenie żłobka. 

IV. Oświadczenie rodziców 

Oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się do regularnego ponoszenia kosztów za żywienie oraz kosztów pobytu dziecka w  
żłobku zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tej sprawie. 

2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez żłobek – w celach związanych 
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w żłobku TEREFERE – danych osobowych naszych 
i dziecka oraz osób upoważnionych do odbierania dziecka, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości na stronie internetowej 
promującej klub. 

4. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Żłobka. 
5. Zobowiązuję się do przyprowadzania do Żłobka wyłącznie zdrowego dziecka. 
6. Zobowiązuję się do podawania do wiadomości Żłobka zmian w podanych wyżej informacjach. 
7. Oświadczam, że podane przeze mnie w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
8. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 

Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane 
dotyczące mojej rodziny są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor Żłobka może 
zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w karcie.   

 
V. INFORMACJE DODATKOWE (wpisać tak lub nie) 

1. Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego                 ……. 
2. Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych                         .….... 
3. Dziecko w rodzinie zastępczej                                                         …….  

Szczególne potrzeby dziecka
………………………………

…………………………….......

......

Dodatkowe informacje o 

dziecku:

……………………………………………………

…………………………………………………… 

……………………………………………………



4. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli tak to jakie)    
…………………………………………………………………………………… 

5. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   ……. 
6. Czy i jakie dziecko ma rodzeństwo (liczba i wiek rodzeństwa)    ………………………                              

…………………………………………………………………………………… 

...................................... 
czytelny podpis matki 

                      

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

                                                                                                       czytelny podpis ojca  

                                                              


