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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO  

ŻŁOBKA 2020/2021 
 

Przedszkole „Ujeścisko” Sp. z o.o.                                          Data złożenia wniosku    
ul. Płocka 4 
80 – 180 Gdańsk  
Tel. 735-418-500 

               

 
I.  UWAGI 
1.Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
2.Wszelkie dane zawarte w niniejszej karcie zbierane są wyłącznie dla potrzeb żłobka 

 
II.  PODANIE 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka  .......................................................................................... 

Imię i nazwisko dziecka 

Do Żłobka „Ujeścisko” w Gdańsku przy ul. Płockiej 4 od dnia       ..………………………… 

 
 
WYBIERAM PAKIET :  „CAŁODZIENNY” / 5 GODZINNY (proszę zaznaczyć) 

 

 
III.  DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

1. Nr PESEL 2.Data urodzenia 

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

 
 

3. Miejsce urodzenia  ………………………………………………………………………. 
 
4. Adres zamieszkania dziecka  ………………….………………………………………… 
 
5. Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………….

 
IV.  DANE O RODZINIE DZIECKA 

 

Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres zamieszkania: 

  

Telefon kontaktowy: 

  

Adres e-mail:   

Nr dowodu osobistego i przez 
kogo wydany 

  

PESEL   
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V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO 
 

 Stopień Numer Podpis obojga  

Nazwisko i imię dowodu 
 

pokrewieństwa rodziców/opiekunów 
 

  osobistego  
 

    

 

    

 

    

 

    

 

 
 

VI.  DODATKOWE WAŻNE INFORMCAJE O ZDROWIU DZIECKA . 

( np.  stała choroba, alergie, wady wrodzone, przebyte urazy, pobyt w szpitalu, przyjmowane leki itp.) 

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

 

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

 
VII.  INFORMACJE O DZIECKU 
POSIŁKI: 
Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem,  jakie: 

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

 
....................................................................................................................................................... 
Jest alergikiem uczulonym na: 

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

....................................................................................................................................................... 
W jakim stopniu dziecko jest samodzielne? Czy trzeba je karmić/czy je samo/ dopiero uczy się jeść 
samo? 
 

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

 

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

 
Czy dziecko może jeść mleko krowie, np. w postaci budyniów?               TAK / NIE 
 
Czy dziecko będzie przyprowadzane do żłobka po I śniadaniu?                TAK / NIE 
 
Jesteście Państwo zainteresowani cateringiem, czy będziecie Państwo sami dostarczać posiłki dla 
dziecka?   

 

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

 
* Wyżywienie płatne dodatkowo, stawka wynosi 10 zł za całodzienne wyżywienie ( I i II śniadanie, zupka, drugie danie, podwieczorek) 
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Jak oceniacie Państwo swoje dziecko w kwestii jedzenia? Jest niejadkiem, trzeba je zabawiać przy 
jedzeniu, czy raczej je ładnie, bez problemów? 

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

 

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

 
SPANIE: 
Jest przyzwyczajony do spania w dzień / czy śpi regularnie/ godziny snu: 

 

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

 

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

 
Ważne uwagi dotyczące snu oraz sposobu zasypiania (przyzwyczajenia, rytuały): 

 

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

 

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

INNE INFORMACJE O DZIECKU 
 
W jaki sposób dziecko się bawi? Samotnie/ szuka kontaktu z rówieśnikami/ ma problemy w relacjach z 
innymi dziećmi/ dąży do dominacji w grupie/ inne: 

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

 

....................................................................................................................................................... 
Czy dziecko korzysta z pieluszek jednorazowych / uczy się załatwiania na nocnik/ umie załatwiać się 
na nocnik? 

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

 

....................................................................................................................................................... 
Czy dziecko często choruje?                    TAK / NIE 
 
Najczęstsze choroby: 

....................................................................................................................................................... 
 
Uprzejmie proszę o przekazanie dodatkowych  informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne. 

....................................................................................................................................................... 
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VIII. ZGODY 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
w roku szkolnym 2020/2021  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego 
dziecka …………………………………………………..na stronie internetowej Żłobka/Klubu Dziecięcego  
i Przedszkola „UJEŚCISKO” w Gdańsku, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych 
oraz na umieszczenie prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-

wychowawczych. 
 
 

…………………………………………………… 
czytelny podpis rodzica  

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

W roku szkolnym 2020/2021 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka …………………………………………………… na profilu Niepublicznego Przedszkola 
UJEŚCISKO w Gdańsku, który znajduje się na serwisie społecznościowym FACEBOOK, 

zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz na umieszczenie prac wykonanych 
przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych. 

 
 

…………………………………………………… 
czytelny podpis rodzica  

 
Zgoda na umieszczenie danych kontaktowych w dzienniku zajęć przedszkolnych oraz w 

dokumentacji przedszkola 
W roku szkolnym 2020/2021 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych kontaktowych (imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres, miejsce zamieszkania, zameldowania) w dzienniku zajęć Żłobka/Klubu 

Dziecięcego UJEŚCISKO w Gdańsku dla zapewnienia kontaktu wychowawcy i dyrektora z rodzicami 
oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców dla potrzeb wynikających z prowadzenia 

dokumentacji Żłobka/Klubu Dziecięcego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 poz 8883 
o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz 926, z późn.zm.). 

 
 

………………………………………………… 
czytelny podpis 

IX. OŚWIADCZENIE 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.23K.K. oświadczam, że podane przeze mnie dane 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu nawiązania 

szybkiego kontaktu w sytuacjach szczególnych, np. choroba, wypadek dziecka oraz w codziennej pracy 

opiekuńczo-wychowawczej akademii. 

Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych w  w/w informacjach. 
 
 
 
 
 

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

( podpis rodziców, opiekunów ) 
 

 


