
                                                                                                          

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W KOPRZYWNICY 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka Gminnego w Koprzywnicy mieszczącego się przy 

ul. Szkolnej 6A , 27-660 Koprzywnica od dnia……………………...... 

Nazwisko i imię dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL w przypadku braku PRESEL ,seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wiek dziecka w dniu przyjęcia do żłobka………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

I.RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA 

  
Nazwisko i imię 
 

 
Miejsce i adres 
zakładu pracy 

 
Telefon 
 do zakładu      
 pracy 

 
Telefon do 
natychmiastowego 
kontaktu 

 
Matka/opiekunka prawna 
 

    

 
Ojciec/ opiekun prawny 
 

     

 
Adres zameldowania rodziców/ opiekunów prawnych 
 
 

 
Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych/ adres a-mail 
 
 

 
Czas pobytu dziecka w żłobku 
 

 
Liczba godzin 
 
 

 
od godz.(pełne 
 godz.) 

 
do godz.(pełne 
godz.) 

 
Dziecko będzie korzystać z: 
(proszę zaznaczyć ,,x”) 
 

 
śniadanie 

 
obiad 

 
podwieczorek 

 
 
 

 
 



 Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub poprzez upoważnioną do tego 
inną osobę pełnoletnią. Rodzice ponoszą odpowiedzialność karną za brak opieki nad dzieckiem w 
drodze do żłobka i ze żłobka do domu. 

                                                                                                                          ………………………………………………………………. 
                                                                                                                            Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 Rodzice upoważniają dyrektora i opiekunów żłobka do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia dziecka. 

 
                             TAK            NIE          

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

                                                          Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 
 
 
 

 Rodzice zobowiązują się przyprowadzać zdrowe dziecko do żłobka. Po przebytej chorobie dostarczyć 
zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka. 

 
 

                                                          ….............................................................. 
                                                            Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku 

1. Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeżeli tak to 
jakiej?...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
2. Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? 

( alergia, cukrzyca, astma, inne o których powinien wiedzieć żłobek- zaświadczenie od 
lekarza.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane żadne 
leki…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Inne uwagi o dziecku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zobowiązuję się zgłaszać wszelkie zmiany, dotyczące informacji podanych w karcie zgłoszenia. 
                Zapoznałam/em się ze Statutem I Regulaminem Organizacyjnym Gminnego Żłobka w Koprzywnicy                                                         
i zobowiązuję się do stosowania zawartych w nim postanowień.            
                Zobowiązuję się do bieżącego regulowania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku do 10-go 
każdego miesiąca( po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za zwlokę) 
 
                                                                                                          …………………………………………………………………………… 

                                                                                                          Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 
 

 



III. Informacja dotycząca dzieci przyjętych do żłobka 

 
W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, zobowiązuje się do podpisania umowy o świadczeniu usług z 
dyrektorem żłobka do dnia ………………………..r. 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieobecności dziecka w żłobku w dniu ……………..  i braku pisemnej 
informacji o przyczynie tej nieobecności do dnia……………br. dziecko zostanie wykreślone z listy przyjętych do 
żłobka. 
                                                                                                           ………………………………………………………………………. 
                                                                                                            Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

IV. Oświadczenia rodziców 

 
Oświadczam ,że wyrażam zgodę na/ nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek 
mojego dziecka na stronie internetowej żłobka, zarejestrowanych podczas zajęć, zabaw, uroczystości, 
uczestnictwa w programach i konkursach zorganizowanych przez Żłobek Gminny w Koprzywnicy. 
                                                                                                               …………………………………………………………………... 
                                                                                                                Podpisy rodziców /opiekunów prawnych 
 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 
 Art. 233 K.K 
 
                                                                                                                ……………………………………………………………………… 
                                                                                                                Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 
 

 

V.Decyzja Dyrektora  o przyjęciu dziecka do Żłobka 

 

1. Dziecko zostało zakwalifikowane do żłobka  od  dnia.................................................................................. 

2. Dziecko nie zostało zakwalifikowane do żłobka  z powodu........................................................................... 

                                                                                                      

                                                                                                            podpis dyrektora żłobka 

 

                                                                                                           


