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ŻŁOBEK „AKADEMIA PUCHATKA” 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko 
 

 
Pesel 

 

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania dziecka 
 

 

Wnioskowana data przyjęcia do żłobka:  

Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Stopień powinowactwa 
zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Stopień powinowactwa 
zakreślić właściwe: 

matka 

ojciec 

inny (jaki) …………… 

Imię i nazwisko 
 

 
Imię i nazwisko 

 

Wykonywany zawód  Wykonywany zawód   

Wykształcenie 
 

 
Wykształcenie 

 

Adres zamieszkania 
 

 
Adres zamieszkania 

 

Telefon kontaktowy  Telefon kontaktowy  

adres e-mail  adres e-mail  

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

 

 

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

 

Telefon do zakładu 
pracy  

 Telefon do zakładu 
pracy 
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INFORMACJE O DZIECKU 

 Orientacyjne godziny pobytu w żłobku: 
 

• Od …………………. do ……………….. 

 

 Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 
 

 Czy dziecko śpi w dzień? W jakich godzinach? 
 

• TAK, w godzinach …………………. / NIE* 
*skreślić niewłaściwe 

 

 Przebyte choroby: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Alergie pokarmowe / uczulenia: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Czy wobec dziecka orzeczono stopień niepełnosprawności? Jeśli tak – jaki? 
 

• TAK, …………………. / NIE* 
*skreślić niewłaściwe 
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 Czy dziecko było kiedykolwiek badane w poradni specjalistycznej? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 
 

Jeśli wybrano odpowiedź „TAK”, proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 
 

Rok badania:  

Nazwa poradni:  

Zalecenia, jakie 
powinny być 
wykonywane przez 
żłobek: 

 

 

 Inne informacje o dziecku, o których rodzice / opiekun prawny chce poinformować: 
 

• ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Czy nasza oferta została Państwu przez kogoś polecona? 
 

• TAK / NIE* 

*skreślić niewłaściwe 

 

Czy może Pan / Pani podać imię i nazwisko osoby, która poleciła naszą placówkę? Odpowiedź 
jest dobrowolna, gwarantujemy zachowanie tajemnicy, a informacja wykorzystana będzie 
w związku z prowadzonym konkursem z atrakcyjnymi nagrodami, którego zwycięzcą będzie 
osoba, która poleciła nas największej liczbie osób. 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z rekrutacją i pobytem dziecka 
w Żłobku „Akademia Puchatka” danych osobowych naszych i naszego dziecka przez Żłobek oraz organ 
prowadzący Żłobek, tj. przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 10/8, 14-200 Iława, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

   
Data  Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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