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Proszę o przyjęcie: 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
do żłobka LISEK URWISEK w Rzeszowie 

(ul. Zawiszy Czarnego 16) 

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

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

(Imię / imiona i nazwisko dziecka, PESEL) 

urodzonego …………………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

do żłobka LISEK URWISEK 
na .................... godzin dziennie, w godzinach od ……….……. do ……….…...…….… 
od dnia ....................................................…………………………………… 

 
Adres zameldowania: 
………………………………………………………………………………………………..… 
Adres zamieszkania (tylko jeżeli jest inny niż adres zameldowania): 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA: 
Alergie 
………………………………………………………………………………………………….. 
Aktualny stan zdrowia 
……………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………...……………... 
Czy dziecko często choruje? Na co? 
………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Inne 
……………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
RODZICE: 
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej*: 
……………………………………………………………………………………...…………... 
tel. ……………………… oraz tel. do natychmiastowego kontaktu …………...………… 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*: 
……………………………………………………………………………..…………………… 
tel. …………………… oraz tel. do natychmiastowego kontaktu ………………………… 
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Inne telefony kontaktowe do dyspozycji żłobka (np. domowy, praca): 
……………………………………………………………………………...…………………... 
Adres zameldowania (i zamieszkania, jeżeli jest inny niż dzieci) rodziców/opiekunów: 
……………………………………………………………………………...…………………... 
* niepotrzebne skreślić 

 

DZIECKO: 
Samodzielność. Proszę zakreślić te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa 
dziecko: 

□ Potrafi samo się ubrać; 
□ Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych; 
□ Wymaga pomocy przy ubieraniu; 
□ Samo radzi sobie z jedzeniem; 
□ Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu; 
□ Trzeba je karmić; 
□ Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo; 
□ Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy w toalecie; 
□ Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych. 

Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 
………………………………………………………………………………………………… 
Potrzeby fizjologiczne. Proszę zaznaczyć najbardziej pasującą odpowiedź: 

□ Dziecko jest  samodzielne  w  zakresie  czynności  fizjologicznych  -  korzysta 
z toalety; 

□ Dziecko wymaga pomocy (korzysta z toalety/nocnika jednak nadal nosi 
pieluchę); 

□ Dziecko jest niesamodzielne (nosi pieluchę). 
Sen. Proszę zaznaczyć najbardziej pasującą odpowiedź: 

□ Dziecko nie potrzebuje drzemki; 
□ Dziecko nie zawsze sypia, jednak sygnalizuje kiedy jest zmęczone 

i ma ochotę się położyć; 
□ Dziecko zawsze śpi w ciągu dnia. 

Czy dziecko korzysta ze smoczka? 
□ Tak 
□ Nie 
□ Tak, ale tylko do snu 

Czy dziecko pije mleko modyfikowane? 
□ Nie 
□ Tak 

Czy dziecko było wcześniej pozostawione pod opieką osób trzecich: żłobek, klub 
malucha, niania? 

□ Tak 
□ Nie 

Jeśli tak, jak zareagowało na rozstanie z rodzicami: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Jedzenie. Proszę zakreślić te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko: 

□ Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań; 
□ Jest niejadkiem; 

□ Je dobrze, ale wybrane potrawy. 
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PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 
Ulubione zabawy i zabawki dziecka: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Ulubione książki dziecka: 
………………………………………………………………………………………………… 
Szczególne uzdolnienia dziecka: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………….……………………………………… 
Czy są sytuacje, w których Państwa dziecko czuje się rozdrażnione lub których się 
boi, np. znaczny hałas, głośne pukanie, itp., jakie? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Kiedy Państwa dziecko czuje się szczęśliwe? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Jakie zachowania dziecka budzą Państwa niepokój? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Jakie zachowania pozytywne obserwują Państwo u swojego dziecka? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Czy Państwa dziecko ma koleżanki, kolegów? W jakim wieku? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Czy Państwa dziecko jest zgodne w zabawie? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Czy Państwa dziecko wykazuje reakcje agresywne? W jakich sytuacjach? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………    
W jakich sytuacjach Państwa dziecko się denerwuje? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne uwagi 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę o zaznaczenie: 
Moje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: □TAK □ NIE 
Moje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: □ TAK  □ NIE 
Moje dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: □ TAK □ NIE 
Moje dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju: □ TAK □ NIE 

 
Sugestie i oczekiwania Rodziców odnośnie sprawowania opieki nad dzieckiem 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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PO POZYTYWNIE ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ: 

 podpisać z właścicielem żłobka Lisek Urwisek umowę o korzystanie z usług (niepodpisanie 
umowy w określonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych); 

 przestrzegać postanowień statutu Żłobka oraz regulaminów wewnętrznych; 

 podawać do wiadomości jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej informacjach; 

 regularnie uiszczać opłaty w wyznaczonym terminie; 

 przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną 

zgłoszoną opiekunce lub wychowawcy na piśmie; 

 przyprowadzać tylko zdrowe dziecko; 

 uczestniczyć w zebraniach rodziców. 
 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Oświadczam, że: 
1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka do żłobka dostarczę pisemne upoważnienie dla 
pełnoletnich    osób,    które    poza    rodzicami    będą    mogły    odebrać    dziecko    ze    żłobka. 
2. Wyrażam   zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem 
i pobytem w żłobku mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionych do 
odbioru dziecka osób, przez właściciela żłobka Lisek Urwisek zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 
3. Wyrażam  zgodę  na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka  podczas  zajęć,  konkursów      
i uroczystości organizowanych przez żłobek oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej żłobkach oraz tablicach ściennych w celu informacji 
i promocji żłobka zgodnie z: 
- Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.); 
- Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 
4. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do 
informowania właściciela żłobka o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

 
 
 

 

 
…………………….

 

……………………………………… 

……………………………………… 

Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów) 
 


