
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA 
 

Ja, niżej podpisany/a składam wniosek i równocześnie proszę o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka „Misiaki” 

1. Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia  …………………………………………………………………………………………………………………….   

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

 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Mama      ……………………………        Tata   ……………………………      

Data i miejsce urodzenia    ……………………………       Data i miejsce urodzenia ……………………………       

Miejsce pracy     ……………………………       Miejsce pracy  ……………………………      

 

3. Informacje o stanie zdrowia dziecka (np. stałe choroby, przebyte choroby zakaźne,  

wady rozwojowe dziecka, alergie, urazy itp.):  

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

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

4. Telefony kontaktowe i adresy e-mail do rodziców/opiekunów dziecka (rodzic/opiekun zobowiązany jest wpisać numer telefony,  

pod którym jest zawsze dostępny w godzinach pracy Żłobka): 

Mama  ........        ...................................    ......    Tata  .......................            ..........................  

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

5. Czy dziecka sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?  TAK /NIE 

6. Informacje, które uważacie Państwo za ważne dla funkcjonowania dziecka w Żłobku.  
 

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

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

7. Preferowane godziny pobytu dziecka w placówce  

…………………………………………………… 
 

Oświadczam, że:  
1. Będę przyprowadzać dziecko do Żłobka od godziny 6:30, najpóźniej do godziny 8:30.  
2. Będę odbierać dziecko do godziny 17:00, osobiście lub przez osoby dorosłe do tego upoważnione na piśmie.   
3. Będę współpracować z nauczycielem w zakresie pomocy organizacyjnej w procesie edukacji i wychowania dziecka. 
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania dziecka do placówki będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę korzystania  z usług 

placówki w terminie wyznaczonym przez placówkę.   
5. Przyjmuję do wiadomości, że brak potwierdzenia woli, w wyznaczonym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i 

utratę miejsca w placówce.  

6. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych i moich i mojego dziecka przez administratora – Przedszkole i Żłobek MISIAKI. Jestem świadom/a prawa dostępu do 
podanych danych i możliwości ich modyfikacji lub usunięcia, kontaktując się z administratorem danych pod adresem 
biuro@przedszkolemisiaki.pl  

          

............................…………………………………………………….. 
           (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:biuro@przedszkolemisiaki.pl

