
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ZDZIECHOWIE 

 
 
 
I. Dziecko 

Nazwisko i imię dziecka ………………………………………………………………………………………..……………………………. 

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

Pesel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

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

 
 
II. Pobyt dziecka w żłobku 

Proszę o przyjęcie dziecka do żłobka od dnia ……..………………………………………………………………..…… 

na ................... godzin dziennie, tj. od godz. .....................  do godz. .......................  

Rodzaj posiłków, z których dziecko będzie korzystało:  (Prosimy o zaznaczenie) 

 śniadanie   II śniadanie   obiad   podwieczorek

   

III. Rodzice/opiekunowie prawni 

Dane rodziców/opiekunów mama/opiekun tata/opiekun 

Imię nazwisko 
  
  

Pesel 
 
  

Adres, miejsce zamieszkania 
 
  

Nr telefonu  
  

Adres poczty elektronicznej  
  

Miejsce pracy   
  

Stanowisko  
 

 

Godziny pracy   

 
 



 
 
IV. Rodzina:  pełna   niepełna   zastępcza (Prosimy o zaznaczenie) 

 
rodzeństwo brat, siostra wiek 

1   

2   

3   

 
Ilość osób stanowiących jedną rodzinę …...................  
 
 
V. Dodatkowe dane o dziecku 

Kłopoty zdrowotne dziecka np. stała choroba, wady rozwojowe, choroby zakaźne, 

uczulenia na pokarmy .................................................................................................................................... 

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

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

Czy dziecko jest objęte opieką specjalistyczną ................................................................................... 

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

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem niepełnosprawności (jakim?) ……………………………….. 

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

 
VI. Załączniki 

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

określonych w Regulaminie Rekrutacji do Gminnego Żłobka w Zdziechowie. 

L.p. Rodzaj dokumentu TAK NIE 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
(rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci) 

  

2. Orzeczenie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności kandydata 

  

3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności jednego (lub obojga) z 
rodziców/opiekunów prawnych 

  

4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata 

  

5.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

  



rodzicem oraz dokument potwierdzający: prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację, akt zgonu 

6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

  

7.  Oświadczenia obojga rodziców/opiekunów prawnych 
pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo 
rodzica/opiekuna prawnego pracującego lub uczącego 
się w trybie dziennym samotnie wychowującego dziecko 

  

8. Oświadczenie o rodziców/opiekunów prawnych o 
odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy 
Gniezno 

  

9. Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w 
Gminnym Żłobku w Zdziechowie lub przedszkolu albo 
szkole tworzącej zespół z tym żłobkiem 

  

 
 
 
 
VII. Oświadczenia rodziców 
 

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

Zobowiązujemy się do:  

1. zapoznania i przestrzegania postanowień statutu żłobka/regulaminu żłobka, 

2. podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach, 

3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę 

dorosłą, upoważnioną pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów, 

4. przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka, 

5. uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

 
……………………………………………………………………. 

 Data i podpis rodziców lub opiekunów dziecka 

 
 

 
 


