
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 

 

Proszę o przyjęcie do żłobka mojego dziecka: 

I. Dane dziecka: 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Dane rodziców / opiekunów dziecka: 

Matka: 

Imię i Nazwisko: …………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon (do kontaktu): …………………………………………………………………..……………………………………………… 

Ojciec: 

Imię i Nazwisko: …………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon (do kontaktu): …………………………………………………………………..……………………………………………… 



III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 
żłobku: (stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi, propozycje, sugestie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się: 

• niezwłocznie poinformować żłobek Tup Tusie o wszelkich zmianach w informacjach zawartych w 
karcie zgłoszenia. 

• zapoznać się z regulaminem żłobku Tup Tusie 

• terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku Tup Tusie 

 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym 
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przetwarzanie 
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 
926 ze zm.) 

 

 

Lublin, dnia …………………………………………    …………….………………………………………………… 
          podpis matki 
 
        ………………………………………………………………. 
          podpis ojca 
 

 

 



V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze żłobka 

 

 

Oświadczenie: 

 

Zobowiązuję się przyprowadzać moje dziecko …………………………………………..……………………………… do żłobku 
i odbierać je po zakończeniu zajęć osobiście. W razie mojej niedyspozycji do odbioru dziecka ze żłobka 
upoważniam następujące osoby: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr i seria dowodu osobistego) (telefon kontaktowy) 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr i seria dowodu osobistego) (telefon kontaktowy) 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr i seria dowodu osobistego) (telefon kontaktowy) 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr i seria dowodu osobistego) (telefon kontaktowy) 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Lublin, dnia …………………………………………    …………….………………………………………………… 
          podpis matki 
 
        ………………………………………………………………. 
          podpis ojca 
 

 


