
Załącznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji dzieci 

do  Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

TERMINY REKRUTACJI DZIECI 
DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU 

OD 07.01.2020 R. 

TERMINY ZADANIA

od 07.01.2020r. do 17.01.2020r. 
w godzinach od 800  - 1500

Przyjmowanie Karty zgłoszenia dziecka               
w sekretariacie Urzędu Gminy   w Rzekuniu 
przy ul. Kościuszki 33.  
Kolejność zgłoszeń w wyznaczonym terminie 
nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

do 27.01.2020r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.

31.01.2020r. godzina  1400 Ogłoszenie wyników rekrutacji. Wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu 
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka.

03.02.2020r. - 07.02.2020r. Składanie odwołań do Komisji Rekrutacyjnej      
w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu.

10.02.2020r. - 14.02.2020r. 
Rozpatrzenie odwołań z wywieszeniem 
informacji na tablicy ogłoszeń w Żłobku 
Samorządowym w Rzekuniu.

17.02.2020r. - 21.02.2020r. Podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami 
prawnymi dzieci.

24.02.2020r. Ogłoszenie list dzieci przyjętych do żłobka 
z podziałem na grupy. 



                                                                                     Załącznik nr 2
                                                                                   do Regulaminu Rekrutacji dzieci 

do  Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

KRYTERIA I ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO 
W RZEKUNIU OD 07.01.2020 R.

1. Do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu przyjmowane są dzieci, które łącznie spełniają warunki:

➢ mają ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu przyjęcia do żłobka,

➢ zamieszkują na terenie Gminy Rzekuń,

Lp. Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryterium

1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie 
prawni:

• pracują zawodowo w wymiarze 
całego etatu lub

• prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub

• prowadzą gospodarstwo rolne 
lub

• uczą się/studiują w systemie 
dziennym

20 • Potwierdzenie 
zatrudnienia w zakładzie 
pracy przez osobę 
upoważnioną

• oświadczenie o 
prowadzeniu 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej,

• oświadczenie o 
podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu rolników,

• potwierdzenie 
kontynuowania nauki 
przez szkołę/uczelnię

2. Rodzice/opiekunowie prawni są 
mieszkańcami Gminy Rzekuń

20 • Oświadczenie o 
zameldowaniu i 
zamieszkaniu na terenie 
Gminy Rzekuń

3. Rodzic/opiekun prawny pracujący 
zawodowo samotnie wychowujący 
dziecko

15 • Potwierdzenie 
zatrudnienia w zakładzie 
pracy przez osobę 
upoważnioną

• oświadczenie o 
samotnym 
wychowywaniu dziecka-
dobrowolne

4. Dziecko wychowuje się w rodzinie 
zastępczej

20 • Postanowienie Sądu          
o umieszczeniu dziecka    
w rodzinie zastępczej 
(kopia)

4. Oboje rodzice/prawni 
opiekunowie/rodzic samotnie 

10 • informacja w karcie 
zgłoszenia dziecka.



wychowujący dziecko rozliczają się z 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych z tytułu pracy, emerytury, 
renty, lub prowadzenia działalności 
gospodarczej do Urzędu Skarbowego w 
Ostrołęce lub są podatnikami podatku 
rolnego w Gminie Rzekuń

4. Niepełnosprawność dziecka 10 • Orzeczenie o 
niepełnosprawności 
(kopia) lub opinia o 
WWRdz (oryginał do 
wglądu).

5. Wielodzietność rodziny kandydata 15 • Oświadczenie o 
posiadaniu trojga i więcej 
dzieci.

6. Dodatkowe informacje, które są istotne i 
ważne przy sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem (schorzenia, alergie, przebyte 
choroby zakaźne, wymagana pomoc – 
podać w jakim zakresie).

5 • Oświadczenie rodzica na 
temat rozwoju 
psychofizycznego 
dziecka

I.

Informacje dodatkowe:

➢ W  uzasadnionych  przypadkach  Komisja  Rekrutacyjna,  może  żądać  dostarczenia 
dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w Karcie zgłoszenia.

➢ W przypadku  uzyskania  równorzędnej  sumy  punktów  rekrutacyjnych,  która  umożliwia 
ustalenie  listy  kandydatów  przyjętych,  Komisja  Rekrutacyjna  przeprowadzi  dodatkowe 
postępowanie rekrutacyjne.

II.

Rodzice  pobierają  komplet  dokumentów ze  Żłobka Samorządowego  w Rzekuniu  przy  ul. 
Nowej 12, 07-411 Rzekuń:

1. Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu ,
2. Oświadczenie o zatrudnieniu w zakładzie pracy poświadczone przez osobę upoważnioną,
3. Oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
4. Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
5. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki potwierdzone pieczęcią przez szkołę/uczelnię,
6. Oświadczenie o zameldowaniu i zamieszkaniu na terenie Gminy Rzekuń,
7. Oświadczenie o posiadaniu trojga i więcej dzieci (wielodzietność),
8. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

UWAGA:  Oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  kryteriów  składa  się  pod  rygorem 
odpowiedzialności karnej.  Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub 
zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 



1. Kartę  zgłoszenia  dziecka  wraz  z  odpowiednimi  załącznikami  należy  złożyć 
w sekretariacie  Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul.  Kościuszki  33,  w terminie od dnia 
02.01.2020r. w godzinach od 800 - 1500.

2. W  przypadku  braku/  nie  przedstawienia  wymaganych  dokumentów  potwierdzających 
spełnianie danych kryteriów, Komisja Rekrutacyjna rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia 
kryteriów, które nie zostały potwierdzone.

3. Z rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka zawiera się umowę o świadczeniu usług Żłobka 
oraz  odpłatności  za  te  usługi.  Podpisanie  umowy  jest  warunkiem przyjęcia  dziecka  do 
Żłobka Samorządowego w Rzekuniu.

4. Nie  podpisanie  umowy  przez  rodzica/prawnego  opiekuna  dziecka  jest  równoznaczne 
z  rezygnacją  z  uczęszczania  dziecka  do  żłobka,  skreśleniem  go  z  listy  przyjętych 
i przyjęciem kolejnego dziecka z najwyższą liczbą punktów z listy nieprzyjętych do żłobka.

5. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w ciągu roku, dyrektor żłobka przeprowadzi 
dodatkowe postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu.

III.

Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

    



        Załącznik nr 3
      do Regulaminu Rekrutacji dziecka  

       do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

…………………………………………………….…
(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna dziecka

……………………………………………………………….

……………………………………………………………...
(adres do korespondencji w sprawach rekrutacji)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W RZEKUNIU
Wypełnioną Kartę należy złożyć w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu przy ul. Nowej 12, 

07-411 Rzekuń

DATA ZŁOŻENIA : NUMER KARTY:

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZENIA NIE STANOWI KRYTERIUM KWALIFIKACYJNEGO

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL(w przypadku braku PESEL seria i nr paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

II. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA DZIECKA

MIEJSCOWOŚĆ: ULICA:

KOD POCZTOWY: NR DOMU/LOKALU:

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO DANE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO

NAZWISKO: NAZWISKO:

IMIĘ/IMIONA: IMIĘ/IMIONA:

PESEL PESEL:

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA: ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA:

MIEJSCOWOŚĆ: MIEJSCOWOŚĆ:

ULICA: NR: ULICA: NR:

NR TEL.: NR TEL.:

E-MAIL: E-MAIL:



IV. DANE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MIEJSCE PRACY RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA/OPIEKUN PRAWNY:

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY:

MIEJSCE POBIERANIA NAUKI:

MATKA/ OPIEKUN PRAWNY:

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY:

V.  MIEJSCE  ZŁOŻENIA  PRZEZ  OJCA/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO ROZLICZENIA PIT 
ZA POPRZEDNI ROK KALENDARZOWY

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRZEZ MATKĘ/ 
OPIEKUNA PRAWNEGO ROZLICZENIA PIT 
ZA POPRZEDNI ROK KALENDARZOWY

URZĄD SKARBOWY: URZĄD SKARBOWY:

VII. INFORMACJE DODATKOWE O 
DZIECKU I JEGO RODZINIE
(zaznaczyć „X” właściwą odpowiedź)

TAK NIE

1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni:
• pracują zawodowo w wymiarze całego etatu lub
• prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
• prowadzą gospodarstwo rolne lub
• uczą się/studiują w systemie dziennym

2. Rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Gminy Rzekuń

3. Rodzic/opiekun prawny pracujący zawodowo samotnie 
wychowujący dziecko 

4. Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

5. Oboje rodzice/prawni opiekunowie/rodzic samotnie 
wychowujący dziecko rozliczają się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty, lub 
prowadzenia działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego 
w Ostrołęce lub są podatnikami podatku rolnego w Gminie 
Rzekuń

6. Niepełnosprawność dziecka

7. Wielodzietność rodziny kandydata

8. Dodatkowe informacje, które są istotne i ważne przy 
sprawowaniu opieki nad dzieckiem (schorzenia, alergie, przebyte 
choroby zakaźne, wymagana pomoc – podać w jakim zakresie).

DATA I PODPIS OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO: DATA I PODPIS MATKI/ OPIEKUNA PRAWNEGO:

POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU: prosimy o określenie: 
1. Datę, od kiedy dziecko będzie uczęszczało do żłobka ..............................………………….... 
2. Ilość godzin dziennie ..................... w jakich godzinach od ..............……...... do ................... 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
1. W celu rozpatrzenia wniosku (zgłoszenia) rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do 

Żłobka  Samorządowego  w  Rzekuniu  niezbędne  jest  podanie  przez  Wnioskodawcę 
(rodziców/opiekunów prawnych) danych osobowych identyfikujących tożsamość dziecka oraz jego 
rodziców/opiekunów prawnych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Wnioskodawcę będzie Żłobek Samorządowy 
w Rzekuniu, ul.  Nowa 12,  07-411 Rzekuń,  NIP 7582373121,  REGON 384699330.  W sprawach 
ochrony  danych  osobowych  można  kontaktować  się  z  Administratorem  pod  podanym  powyżej 
adresem. 

3. Podstawą przetwarzania danych podanych przez Wnioskodawcę będzie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,  
zgodnie  z  którym  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  zgodne  z  prawem  w  przypadku,  gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych, podane w karcie zgłoszenia będą 
przetwarzane przez Żłobek Samorządowy, w celu rekrutacji do żłobka, a przypadku przyjęcia do  
placówki również w celu zawarcia i wykonania umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

5. W karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu, rodzice/opiekunowie prawni 
mogą  podać  dodatkowe  informacje  o  dziecku  i  jego  rodzinie,  mogące  mieć  wpływ  na 
funkcjonowanie  dziecka  w  żłobku  (np.  orzeczenie  o  niepełnosprawności,  informacje  o  stanie 
zdrowia dziecka: w tym alergeny, ewentualne potrzeby dotyczące kształcenia specjalnego itp.).

6. W przypadku podania w karcie zgłoszenia dodatkowych informacji o dziecku i jego rodzinie, które 
kwalifikują się do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
(np.  dane  dotyczące  zdrowia  dziecka),  Wnioskodawcy  oświadczają,  że  wyrażają  zgodę  na  ich 
przetwarzanie  przez  Żłobek  Samorządowy  w  Rzekuniu  w  procesie  rekrutacji  do  żłobka,  
a w przypadku przyjęcia do placówki również w celu zawarcia i wykonania umowy o sprawowanie 
opieki nad dzieckiem.

7. Administrator  danych  osobowych  dziecka  oraz  jego  rodziców /opiekunów prawnych,  podanych 
w karcie zgłoszenia nie przewiduje ich udostępnienia innym osobom/podmiotom, chyba, że przepisy 
obowiązującego prawa zobowiążą Administratora danych osobowych do ich udostępnienia organom 
publicznym np. organom nadzoru, organom ścigania, organom skarbowym.

8. Podane w karcie zgłoszenia dziecka do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu dane osobowe dziecka 
oraz  jego  rodziców/opiekunów  prawnych  będą  przechowywane  przez  Administratora  danych 
osobowych w okresie przeprowadzania rekrutacji. 

9. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do placówki nośniki informacji z danymi osobowymi w wersji  
papierowej  oraz  dane  zapisane  w wersji  elektronicznej  zostaną  trwale  usunięte  z  końcem roku 
szkolnego,  którego  dotyczyło  zgłoszenie.  W  przypadku  przyjęcia  dziecka  do  placówki,  dane 
osobowe  dziecka  oraz  jego  rodziców/opiekunów  prawnych  będą  przechowywane  przez 
Administratora danych osobowych nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym pobrano ostatnią 
opłatę  za  pobyt  dziecka.  Okres  ten  wynika  z  przepisów  podatkowych,  dotyczących  terminu 
przechowywania dokumentacji księgowej.
W przypadkach przewidzianych w art. 15 – art. 20 RODO rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo 
do żądania od Administratora danych osobowych:

➢ dostępu do swoich danych osobowych,
➢ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
➢ przeniesienia jego danych osobowych w określonym formacie (w tym do przesłania ich do innego 

administratora danych osobowych). 
10. Wnioskodawcy  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  dotyczącej  przetwarzania  danych 

osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Uprzedzony/na  o  odpowiedzialności  karnej  art.  233  §  1  Kodeksu  Karnego,  potwierdzam 

własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych przedstawionych w karcie. 

Rzekuń, dnia .............................………......................................…………....................................... 
                                      czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 



POUCZENIE: 
Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej.

…………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

ADNOTACJE DYREKTORA:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 
 Rzekuń, dnia ......................................… ……………………………………….. 

       (podpis dyrektora)

                                                                              



                 Załącznik nr 4
      do Regulaminu Rekrutacji dziecka  

       do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu w zakładzie pracy poświadczone przez osobę 
upoważnioną

        Miejscowość, data.......................................

………………………….
Pieczęć zakładu pracy

Niniejszym zaświadcza się,że 

Pan/Pani .......... .................................................................................................…………

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………...

PESEL......................................................…,

jest zatrudniony/a w wymiarze .....………………………………………………………………….. 

w .................................................................................................................................……………….

(nazwa zakładu pracy)

od dnia..................................................…………..

rodzaj umowy .....................................................…

Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika.

.......................................................…
                                                                                                      podpis osoby upoważnionej

Na podstawie art.  233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie  prawdy grozi 

odpowiedzialność karna. 



Załącznik nr 5
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka       
       do Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

...................................................                              .............................., dnia........................ 
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica dziecka

................................................... 
                Adres zamieszkania

Oświadczam, że ..................................................................................................................…              
(imię i  nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkała/y .................................................................................................................………... 
(dokładny adres)

prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą................................................……………………
( nazwa)

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

Oświadczam  również,  że   moje  zeznanie  podatkowe  za  rok  miniony  złożyłem  w  Urzędzie 

Skarbowym w ………………………………………………...

Na podstawie art.  233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie  prawdy grozi 
odpowiedzialność karna. 

.......................................……...
 podpis składającego oświadczenie



Załącznik nr 6
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka do 
           Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Oświadczam, że ja niżej podpisany/a:

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

PESEL ……...…………………………..............................................................…………………..

Zamieszkały/a………………………………………………………………………………………..

 Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników od ………………………. do nadal jako:
 (data)

 rolnik/małżonek/domownik. 

.......................................................................
   (czytelny podpis osoby składającej oświadczającej

Na podstawie art.  233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie  prawdy grozi 
odpowiedzialność karna.

                                                                                             



     Załącznik nr 7
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka do  
           Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki potwierdzone pieczęcią przez szkołę/uczelnię.

        Miejscowość, data.......................................

………………………….
Pieczęć szkoły/uczelni

Niniejszym zaświadcza się,że 

Pan/Pani .......... .................................................................................................…………

zamieszkały/a………………………………………………………………………………………...

PESEL......................................................…,

kontynuuje naukę w szkole/uczelni w systemie……………………………………………………... 

w .................................................................................................................................……………….

    (nazwa szkoły/uczelni)

od dnia..................................................… do ………………………………………………………... 

(data ukończenia szkoły/uczelni)

Zaświadczenie wydaje się na prośbę ucznia/studenta.

.......................................................…
                                                                                                      podpis osoby upoważnionej

Na podstawie art.  233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie  prawdy grozi 

odpowiedzialność karna. 

                                                                                                             



         Załącznik nr 8
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka do  

` Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie o zameldowaniu i zamieszkaniu na terenie Gminy Rzekuń

Ja  niżej  podpisany/a  legitymujący/a  się  dowodem  osobistym  seria  ........  numer  ......... 

wydanym  przez  ...................................................………………………………...  oświadczam,  że: 

zamieszkuję wraz z dzieckiem…………………………………………………... na terenie Gminy 

Rzekuń w miejscowość ...................................………………………...

przy ulicy ......................................……………………………………………………………........…

nr domu/lokalu ....................................... 

............................................................………………….....…
   (miejscowość, data,  rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

Na podstawie art.  233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie  prawdy grozi 
odpowiedzialność karna.

        



     Załącznik nr 9
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka do  

` Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie o posiadaniu trojga i więcej dzieci.

Ja………………………………………………………………………………………………………
                                       ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały/ła………………………………………………………………………………………… 
( adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż 
dziecko kandydujące do żłobka jest członkiem rodziny wielodzietnej,

wraz z dzieckiem ………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka kandydującego do żłobka)

rodzina wychowuje………………… dzieci.

Rzekuń, dnia…………………………                  …………………………………………………
                                                                                   ( czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)



                                                                                                                 Załącznik nr 10
          do Regulaminu Rekrutacji dziecka do  

` Żłobka Samorządowego w Rzekuniu

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna na temat rozwoju psychofizycznego dziecka.

1. Czy stan zdrowia Dziecka zdaniem rodzica/opiekuna prawnego nie budzi zastrzeżeń: 

TAK/NIE

2. Jeśli TAK, to jakie?

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

…………………………………………………………………………………………………

3. Przebyte choroby:……………………………………………………………………………..

4. Stwierdzona alergia:………………………………………………………………………….

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

5. Jakie są objawy tych uczuleń………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

6. Dieta jaką należy stosować……………………………………………………………………

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

7. Czy  dziecko  było  poddane  obowiązkowym  szczepieniom  lub  jest  z  tych  szczepień 

zwolnione ze względów zdrowotnych? TAK/NIE..…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8. Czy dziecko otrzymuje leki stałe? (jakie i dawkowanie z zaleceniem lekarza specjalisty):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Potrzeby  fizjologiczne dziecka? (np. korzysta samodzielnie z nocnika, toalety, nie potrafi 

jeszcze  korzystać  z  nocnika,  czy  nosi  pieluchę  -  proszę  opisać? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

10. Czy dziecko ssie smoczka, usypia na ręku w wózku? (proszę opisać)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

11. Czy potrafi jeść samodzielnie?

…………………………………………………………………………………………………

12. Czy dziecko ma skłonności do zanoszenia się przy płaczu?

…………………………………………………………………………………………………

13. Czy dziecko pije  mleko modyfikowane? (jaki  rodzaj,  ile  razy,  proporcje,  proszę opisać)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



14. Czy Dziecko jest pod stałą opieką lekarza specjalisty? TAK/NIE

TAK  -  (specjalność  lekarza  i  powód  stałej  opieki,  proszę  napisać)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

15. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, jego rozwój psychofizyczny nie buzi zastrzeżeń, 

stan jego zdrowia kontrolowany jest przez lekarza pediatrę podczas bilansów i umawianych 

wizyt, nie ma zatem przeciwwskazań, aby mogło uczęszczać do Żłobka.

16. W sytuacji przyjęcia dziecka do Żłobka zobowiązuję się powiadomić Żłobek o wszelkich 

zmianach w zakresie danych zawartych w oświadczeniu. 

17. Informuję, że podane w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia.  Osoba, 
która zatai prawdę lub zezna nieprawdę, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega 
karze pozbawienia wolności do lat trzech. 

Rzekuń, dnia ………………       ……….………………………………..………….….………… 

                                                                          /podpis rodziców/opiekunów prawnych/  


	Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba, która zatai prawdę lub zezna nieprawdę, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

