
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO „KUBUŚ”

w Zagórzu

PUNKT FILIALNY w TARNAWIE DOLNEJ

Rok szk o ln y  2 0 1 8 /2 0 1 9

1. Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................................

Miejsce i data urodzenia..................................................PESEL...............................................

2. Adres zamieszkania....................................................................................................................

3. Adres zameldowania....................................................................................................................

4. Telefony kontaktowe rodziców: MAMA......................................TATA...................................

5. Adres/y/ e-mail...............................................................................................................................

6. Czy dziecko przebywało w szpitalu? TAK NIE* przyczyna....................................................

7. Jest uczulone? TAK NIE* Na co?.............................................................................................

8. Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka,

niepełnosprawność, itp...................................................................................................................

9. W jakich godzinach będzie przebywało dziecko w Żłobku? od.....................do..............

10. Proszę podkreślić cechy charakterystyczne dziecka:

► pogodne, spokojne, ruchliwe, płaczliwe, lękliwe, zamknięte w sobie, odważne 

W kontaktach z innymi:

►uległe, narzuca swoją wolę, współdziała, troskliwe, obojętne 

W zdenerwowaniu lub złości najczęściej:

►płacze, rzuca się na ziemię, bije innych, zamyka się w sobie, ustępuje.

11. Czy dziecko jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych? TAK NIE*

Jeśli tak to w jakich..........................................................................................................

Matka............................................................... pracuje w ....

(Imię i nazwisko)

...................................................w godz............................  tel.

Ojciec...............................................................  pracuje w ....

(Imię i nazwisko)

...................................................w godz............................  tel.

(Nazwa miejsca pracy)

(Podpis)

(Nazwa miejsca pracy)

(Podpis)



Oświadczenie Rodziców:
Zobowiązujemy się do:

1. Przestrzegania postanowień Regulaminu i Statutu Żłobka.

2. Podawania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

3. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną

nauczycielce na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.

4. Przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka.

5. Uczestniczenia w zebraniach rodziców, interesowania się osiągnięciami i problemami

wychowawczymi dziecka.

6. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka z imprez i uroczystości Żłobkowych na

stronie internetowej promującej placówkę, facebooku oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w lokalnych: mediach, czasopismach i stronach 

internetowych.

7. Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Żłobku w terminie do 15

dnia każdego miesiąca oraz przyjmuję do wiadomości, że w wyniku zalegania 

z opłatą będą naliczane odsetki karne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

......................................................................... /imię dziecka/, zgodnie z Ustawą z dn. 29.

VIII. 1997 o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133 poz. 883).

(Data) (Podpis obojgu rodziców/prawnych opiekunów)

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Żłobku Niepublicznym

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu................................................................................

a) zakwalifikowała dziecko................................................................od dnia...........................

do korzystania z ..............godzin pobytu dziecka w Żłobku i z ........................... posiłków.

b) nie zakwalifikowała dziecka .................................................................................................

z powodu................................................................................................................................

Data i podpis przewodniczącego Komisji (Dyrektora) Data, pieczątka i podpis

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) 
dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych 
rodziców. Rodzice przedkładają Dyrektorowi Żłobka dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i miejsce 
zamieszkania. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Żłobka lub Komisja Kwalifikacyjna w przypadku większej 
liczby zgłoszeń niż miejsc w Żłobku.

niepotrzebne skreślić
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