
…………………………………………..                                                       Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka 

(imię i nazwisko rodzica)                                                                                  do Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu 

 

……………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA 

 

………………………………………………………………………..…………………………………………… 
                                     (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze żłobka oraz udzielania informacji o dziecku następującym 

osobom pełnoletnim: 

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

          /imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz nr telefonu kontaktowego/ 

 

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

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

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

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie materiałów cyfrowych (zdjęć, 

filmów), przedstawiających moje dziecko do celów promocji żłobka w mediach. 

Moje dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w żłobku w następujących  godzinach: 

od godz. ……………………………… do godz.  ……………………………… 

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu organizacyjnego żłobka. 

 Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane żadne leki, 

poza ustalonymi z pielęgniarką lekami wziewnymi, na podstawie pisemnego zlecenie lekarza. 

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

dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 

 Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych przy moim dziecku oraz 

wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu. 

 Zobowiązuję się do powiadomienia dyrektora o rezygnacji z miejsca w żłobku z końcem miesiąca, 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięczny wyprzedzeniem. 

 Deklarują informować na bieżąco o zmianie mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu 

kontaktowego. 

 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku zgodnie z 

umową oraz obowiązującymi przepisami.  

 

Nowy Tomyśl, dnia ……………………………………. 

 

 

………………………………………..                           ……………………………………….. 
             (podpis  matki/opiekuna prawnego)                                         (podpis  ojca/opiekuna prawnego)    

 



 

Pytania dotyczące dzieci  
           

………………………………………………………………………..…………………………………………… 
                                     (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 

 Zdrobnienie imienia dziecka używane w domu …………………........................................................................ 

Jakie są obawy rodziców związane z  oddaniem dziecka do żłobka?..................................................................... 

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

Karmienie dziecka 

Godziny karmienia i rodzaj posiłku: 

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

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

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

Nazwa mleka, kaszki  ……………………............................................................................................................ 

Czy dziecko: pije z butelki, pije z kubka, je łyżeczką przy stole, je siedząc na kolanach osoby karmiącej, jada 

chętnie, jest niejadkiem  /właściwe podkreślić/. 

Jakie potrawy dziecko lubi .................................................................................................................................... 

Jakich potraw dziecko odmawia ........................................................................................................................... 

Jak dziecko sygnalizuje, że jest syte...................................................................................................................... 

                        Spanie i zasypianie 

Godziny snu dziecka w ciągu dnia:....................................................................................................................... 

Sposób usypiania dziecka :................................................................................................................................... 

Zajęcia dziecka w czasie czuwania 

Jakimi zabawkami dziecko bawi się najchętniej .................................................................................................. 

Jakie polecenia i zakazy dziecko rozumie ............................................................................................................ 

Na co dziecko reaguje lękiem ............................................................................................................................... 

Czy dziecko nosi pieluszkę……………. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne……………………. 

Czy dziecko sadzane jest na nocniczek ................................................................................................................. 

Proszę podać inne uwagi o dziecku, które będzie pod naszą opieką ……………………………………………. 

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

 Prosimy o przeniesienie: Butelki  /do mleka i herbatki/, paputki, smoczek /jeżeli dziecko używa/, pieluszki 

jednorazowe, rzeczy na przebranie /bluzeczkę, koszulkę, rajstopki/, pidżamkę, chusteczki jednorazowe do nosa, 

wilgotne chusteczki jednorazowe, ręcznik papierowy– raz w miesiącu. 

                                                                                


