
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

„Kraina Szczęścia”  
W RZESZOWIE 

 
 

I. Informacje dotyczące dziecka 
 

1. imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………….. 
2. data urodzenia……………………………………………………………………………………………………. 
3. miejsce urodzenia………………………………………………………………………………..……………….. 
4. PESEL dziecka…………………………………………………………………………………..……………….. 
5. Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim? 

a) nie  
b) tak 

Rodzaj niepełnosprawności………………….................................................................. ………………... 
…………………………………………………………………………………...……...……………….
……………………………………………………………...…………...………………………………..
………………………………………...………………...……………………………………………….
…………………......................................………………..………………..………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 

6. adres zamieszkania…………………………………………………………………....................……………….. 
…………………………………………………………………………………………...............……………….. 

7. adres zameldowania……………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………...............……………….. 

8. adres mail osoby zgłaszającej……………………………………………………………….......……………….. 
 
9. Informacja od kiedy rodzic jest zainteresowany pobytem dziecka w żłobku 

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

 

10. Informacja o rodzeństwie dziecka 
Czy dziecko posiada rodzeństwo? 

a) nie 
b) tak 

- proszę podać liczbę  
- i wiek rodzeństwa 

……………………………………………………………...………………..……………….. 
11. Uwagi: 

1. Dane o stanie zdrowie dziecka………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………..............……………….. 
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………….. 

2. Dane o stosowanej diecie i alergiach 
pokarmowych……………………………………………………..………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………….. 

3. Dane o rozwoju psychofizycznym dziecka……………………………………..............……………….. 
…………………………………………………………………………………..............……………….. 
…………………………………………………………………………………...……...………………
……………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………..………………..………………..………………..…………… 
 
 

 



KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

„Kraina Szczęścia”  
W RZESZOWIE 

 
II. Pozostałe informacje 

 
11. matka, imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….. 
12. data urodzenia…………………………………………………………………………................………………. 
13. PESEL…………………………………………………………………………………................………………. 
14. numer dowodu osobistego……………………………………………………………………….……………….. 
15. adres zamieszkania…………………………………………………………………….................………………. 
16. adres zameldowania……………………………………………………………………………………………… 
17. telefon…………………………………………………………………………………………………………….. 
18. e-mail…………………………………………………………………………………………….……………….. 
19. wykształcenie…………………………………………………………………………………………………….. 
20. miejsce pracy matki/miejsce pobierania nauki (pieczęć)............................................................. ……………….. 

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

21. nr telefonu do zakładu pracy………………………………………………………….................……………….. 
 

22. ojciec, imię i nazwisko…………………………………………………………………………..………………. 
23. data urodzenia…………………………………………………………………………................………………. 
24. PESEL…………………………………………………………………………………...............……………….. 
25. numer dowodu osobistego……………………………………………………………………….……………….. 
26. adres zameldowania……………………………………………………………………………...………………. 
27. telefon…………………………………………………………………………………………………………….. 
28. e-mail…………………………………………………………………………………………….……………….. 
29. wykształcenie…………………………………………………………………………………….………………. 
30. miejsce pracy ojca/miejsce pobierania nauki (pieczęć)................................................................. ……………… 

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

31. nr telefonu do zakładu  pracy…………………………………………………………………………………….. 
 
III. Dodatkowe informacje rodzica o dziecku 

(szczególne wymagania, potrzeby dziecka) 
…………………………………………………………………………………………...……………...
……………………………………………………………………………...………………..……………
…..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………. 
…………………………………………………………………………………………...………………. 
…………………………………………………………………………………………...………………. 

 Podmiot prowadzący żłobek przetwarzają dane, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym, wyłącznie w związku z 
rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z Art. 3a.1 ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3. 

 Wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są obowiązkowe do uzupełnienia, zgodnie z wytycznymi ustawy. 
 Formularze zgłoszeniowe w których brak jest danych lub częściowych danych, nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacji. 
     

…………………………………………………. 
data i podpis rodziców 

 

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że będę wpłacał (a) należną odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku stosownie do obowiązujących kosztów, do 10 
dnia każdego miesiąca.  

 

……………………………………………............................. 
data i podpis rodziców  



KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA 

„Kraina Szczęścia”  
W RZESZOWIE 

 

Adnotacja dyrektora dotycząca przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dziecka do żłobka: 

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

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

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

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

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

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

data …………………………… 
 

 

....................................................... 
pieczątka i podpis  
dyrektora żłobka 

 

 

……………………………… 
(pieczęć żłobka) 


