
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ŻŁOBKA MULTISENSORYCZNEGO  

„MĄDRE SÓWKI” W ZABRZU 

 
 

Dane dotyczące dziecka: 

 

Data rozpoczęcia korzystania ze żłobka 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

 

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż  

zamieszkania) 

 

 

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o 

niepełnosprawności? (jeśli tak, to jakim) 

 

 

Czy dziecko ma rodzeństwo? (jeśli tak to ile, w 

jakim wieku) 

 

 

Planowane godziny pobytu dziecka w żłobku 

 

 

 

Dane dotyczące rodziców/opiekunów dziecka: 
 

 

Matka Ojciec 

Imię i nazwisko: 
 

 

 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 
 

 

 

 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

Seria i numer dokumentu 

tożsamości: 

 

 

 

Seria i numer dokumentu tożsamości: 

Nazwa i adres zakładu 

pracy, lub uczelni w 

przypadku gdy rodzic 

pobiera naukę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu pracy, lub uczelni w 

przypadku gdy rodzic pobiera naukę: 

 



 

 

Pesel 
 

 

 

Pesel 

Telefon kontaktowy: 
 

 

 

Telefon kontaktowy: 

e-mail: 

 

 
e-mail: 

 
 
 

 

 

Dodatkowe, ważne informacje o dziecku: 

 
 

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

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

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

 

2. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka? Jeśli tak, to gdzie i kiedy, jak przebiegał proces 

adaptacji? Czy dziecko zostawało pod opieką innych dorosłych (dziadkowie/niania)? Czy dziecko 

ma kontakt z innymi rówieśnikami? 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (czy dziecko często 

choruje, czy przyjmuje stałe leki, czy urodziło się zdrowe, przebyte choroby zakaźne, wady 

rozwojowe, szczepienia, alergie, czy dziecko pije mleko matki/modyfikowane, sposoby rozszerzania 

diety dziecka, co dziecko lubi jeść, a czego nie toleruje) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? (czy nosi pampersa (tak/nie/do spania); jakiego 

kremu do pośladków używa dziecko?) 

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

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



 

 

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

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

 

5. Czy dziecko chętnie zasypia w ciągu dnia? Co pomaga dziecku w zaśnięciu?  

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

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

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

 

6. Spostrzeżenia o dziecku, którymi chcieliby Państwo się podzielić i które są ważne z punktu 

widzenia funkcjonowania dziecka w żłobku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym żłobku? 

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

 
W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do Multisensorycznego żłobka „Mądre Sówki” w Zabrzu 

oświadczam, że:  

 
1) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,  

2) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ. U.  z dnia 29.10.1997r. Nr 133 poz. 883.)  
3) mam świadomość iż wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do 

żłobka i zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do żłobka Mądre Sówki w 

przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji 
4) powiadomię placówkę o rezygnacji z pobytu dziecka w żłobku Mądre Sówki w formie pisemnej z miesięcznym 

okresem wypowiedzenia.   

5) W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka  wyrażam/nie wyrażam zgody na przewiezienie dziecka 

do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 
6) Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych pobytem dziecka w  żłobku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

7) Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim Dziecku oraz wyrażanie czułości 
poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie. 

8) Wyrażam/ Nie wyrażam  zgody na wykonywanie zdjęć dziecku 

9) Wyrażam zgodę  na uczestnictwo Dziecka w spacerze poza teren placówki 
10) Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na żłobkowym portalu facebooka, instagramie oraz 

stronie www 

 

 
Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:  

 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest firma EduCareBaby Izabela Nowicka ul. Jana III 
Sobieskiego 10 w Zabrzu oraz, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

opieką żłobkową i rekrutacją mojego dziecka 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, dzięki którym możliwe byłoby uzyskanie 

dofinansowania na pobyt dziecka w żłobku. Dane te byłyby wówczas przetwarzane  w celu ewaluacji, jak również 
w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programów oferujących 

dofinansowanie. 



 

 

3) podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w rekrutacji.  

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.    
5) podczas pobytu dziecka  w żłobku,  nie mogą być podawane żadne leki. Podawanie leków odbywa się za 

pisemną zgodą rodzica i zaświadczeniu lekarskim. 

6) Deklaruję informować na bieżąco kierownictwo żłobka w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, 
pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

7) Żłobek nie  ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju zdrowia dziecka 

oraz ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów, które mogą mieć 

wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka i życia innych dzieci podczas pobytu w  Żłobku. 
 

 
 

 
 

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

(miejscowość, data)              (Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)   


