
 

 
 

 
 
 

Niepubliczny Żłobek Iskierki 
 
 
 
 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA 
 

 

 
 
 

1.   IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: ……………………………………………………. 
 

 

2.   DATA I MIEJSCE URODZENIA: …………………………………………………. 
 

 

3.   PESEL: ……………………………………………………………………………………. 
 

 

4.   ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………. 
 

 

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

 

5.   ADRES ZAMELDOWANIA: ………………………………………................ 
 

 

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

 

6.   IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW oraz numery 
PESEL:  
 
MAMA ……………………………………………………………………………………..  
 
TATA ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
  



 

7.   Numer telefonu oraz adres e-mail Rodzica/Opiekuna Prawnego: 
 
Mama: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Tata: …………………………………………………………………………………………… 
 
8. Miejsce pracy rodziców: 
 
Mama:……………………………………………………………………………………….. 
 
Tata:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

10.  INFORMACJE O DZIECKU: 
 

 

stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, wady wrodzone lub nabyte, 
 

przebyte choroby zakaźne): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

rodzaj alergii/nietolerancji: 
 

Alergia na orzechy, jakie? 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
Alergia na białko mleka? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nietolerancja mleka? 
……………………………………………………………………………………………………………………………...  
Alergia na jaja? 
……………………………………………………………………………………………………………………………...  



 

Alergia na ryby? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alergia na mięso, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nietolerancja produktów zbożowych? 
.............................................................................................................. . ……………….. 
Alergia na owoce lub warzywa, jakie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inne produkty?.......................................................................................................... 
 
Czy     Dziecko     przestrzega     dietę     uwzględniającą w.w. 
alergię/nietolerancję? 

a) Tak, dieta Dziecka podlega ścisłej 

kontroli………….………………................................................................................  

b) Nie,   ponieważ   objawy   alergiczne   ustępują,   dlatego   Dziecku 

wprowadza się  takie  produkty 

jak:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne specjalne zalecenia żywieniowe: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Krótki  opis  alergii/nietolerancji  Dziecka,  uwzględniający  zakres produktów  
zakazanych  w  żywieniu,  jak  również  zaleceo dotyczących obróbki 
kulinarnej:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (jeżeli tak to jakim): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Czy i jakie dziecko ma rodzeostwo (liczba i wieku rodzeostwa): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Do powyższej ankiety należy dołączyd kserokopię zaświadczenia lekarskiego 
 
 

Sytuacje wywołujące u Dziecka lęk: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Dziecko bawi się najchętniej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Osoby upoważnione do odbioru Dziecka ze Żłobka :  
 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO, NR DOWODU OSOBISTEGO, NUMER TELEFONU. KIM DLA DZIECKA JEST OSOBA 
UPOWAŻNIONA DO ODBIORU: 
1.   

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

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

2.   

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

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

3.   

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

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

4.   

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

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

. 

Zgody: 
 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego Dziecka 

na terenie ŻŁOBKA, na imprezach, zajęciach i wycieczkach oraz 

publikowanie tych zdjęd na FP portalu Facebook. 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział dziecka w zajęciach z 

Dogoterapii. 

*niepotrzebne skreślid 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Statutem oraz Regulaminami 
Niepublicznego Żłobka Iskierki. 



 

 
 
 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 
1.   Przyprowadzania do Żłobka zdrowego Dziecka, 
2.   Regularnego  uiszczania  należnych  opłat  z  tytułu  korzystania  mojego  Dziecka  ze 
Żłobka w wyznaczonym terminie, 
3.   Przekazywania   do   wiadomości   Żłobka   wszelkich   zmian   w   podanych   wyżej 
informacjach, 
4.   Przyprowadzania  i  odbioru  Dziecka  ze  Żłobka  osobiście lub  przez  osobę dorosłą upoważnioną do 
odbierania w wyznaczonych godzinach, zapewniającą Dziecku bezpieczeostwo, 
5.   Podpisania umowy cywilnoprawnej. 

 
Pouczenie: 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, oświadczam, że podane dane są zgodne ze 
stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor żłobka może zażądad przedstawienia dokumentów 
potwierdzających dane zapisane w Karcie. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów związanych z 
realizacją zadao statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2002r. nr. 101, poz 926 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
Data i podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych



 

 


