
Niepubliczny żłobek 
„Promyczek” 

we Włodawie 
ul. Klasztorna 7 

22-200 Włodawa 
tel. 517 274 977 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA 

(kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) 
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza. 

Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do organizacji i planowania pracy z Państwa Dzieckiem. 

 

I. Dziecko 

1. Imię i nazwisko:    …………………………………………… 

2. Data oraz miejsce urodzenia:  ……………………………………… 

3. Adres zameldowania:   ……… 

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

5. PESEL:     …………………………………… 

 

II. Rodzice / Prawni opiekunowie 

Matka / Opiekunka Ojciec / Opiekun 

 

  

Imię i Nazwisko 

  

Adres zamieszkania 

  

Telefon 

  

Miejsce Pracy 

  

Telefon 

  

PESEL 

  

adres e-mail 

 

 

 

 

 



III. Rodzeństwo 

1. Liczba rodzeństwa  

2. Wiek rodzeństwa (brat – wiek / siostra – wiek)  

 

IV. Adaptacja Państwa Dziecka do nowego środowiska 

1. Czy dziecko uczęszczało do żłobka?  

2. Jeżeli tak, to w jakim okresie?  - 

3. Prosimy o opisanie, jak przebiegała adaptacja Państwa dziecka. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jeżeli nie, to czy zdaniem Państwa wskazana jest pomoc żłobka w przygotowaniu Państwa Dziecka do nowej 

sytuacji, w jaki sposób: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Informacja o Państwa dziecku 

1. Sprawnie chodzi TAK NIE 

2. Sprawnie biega TAK NIE 

3. Wymaga pomocy przy: 

▪ jedzeniu 

▪ myciu rączek i buzi 

▪ ubieraniu i rozbieraniu 

 

TAK 

TAK 

TAK 

 

NIE 

NIE 

NIE 

4. JE Łyżeczką Z butelki 

5. Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne TAK NIE 

6. Wyraża się za pomocą: 

• gestów i mimiki 

• używa pojedynczych wyrazów 

• buduje proste zdania 

7. W nowych sytuacjach dziecko jest: 

• onieśmielone 

• swobodne 

• zaniepokojone 

• inne, jakie? …………………………………………………………………………………………… 

8. Usypia1 
• przed obiadem / po obiedzie 

• samo / w obecności dorosłego 

9. Przyzwyczajenia, które ułatwiają dziecku zaśnięcie: 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Choroby, uczulenia 

Czy dziecko jest uczulone lub stale musi brać leki? Jeżeli tak, to jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1Prosimy o zakreślenie 



 11. Dieta 

Czy dziecko ma zaleconą przez lekarza specjalną dietę? Jeżeli tak, to jaką? 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Niepełnosprawność 

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli tak, to jakim? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Deklaracja rodziców2 
• Zostałem/am poinformowany/na, że podczas pobytu dziecka w żłobku bez zlecenia lekarza nie mogą być podawane 

żadne leki. 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

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

szpitala i udzielenie pomocy medycznej 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

• Deklaruję informować na bieżąco kierownictwo żłobka w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz 

numeru telefonu kontaktowego 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

• Następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka ze żłobka: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Nr telefonu 

1 ………………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

2 ………………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

3 ………………………………………… ……………………… ……………………… ……………………… 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

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

przepisami. 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

• Wyrażam/nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego wizerunku w celach 

marketingowych. 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

• Wyrażam zgodę na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez 

przytulanie, głaskanie, tulenie do snu. 

  

…………………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 
2Niepotrzebne skreślić 



VI. Decyzja kierownika: 

 

1. Dziecko zapisane do żłobka od dnia …………………  

…………………………………………………………… 

Podpis kierownika / dyrektora 

2. Dziecko wypisane ze żłobka od dnia ………………… 

Z powodu: ……………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………  
Podpis kierownika / dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla rodziców 

 

Nabór do żłobka prowadzony jest przez cały rok pod warunkiem wolnych miejsc dla dzieci. 

Pierwszeństwo mają dzieci najmłodsze określone w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.  

  Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie dokumentów aplikacyjnych oraz opłata 

wpisowego w wysokości 200 zł. Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi w przypadku roz-

wiązaniu umowy.  

  Koszt opieki nad dziećmi w żłobku oraz wysokość opłaty za wyżywienie określa Zarząd or-

ganu prowadzącego, tj. Spółdzielni Socjalnej Nadzieja we Włodawie. 

 

Wysokość opłat w roku 2021/2022: 

• opłata za pobyt dziecka (stała) - 450 zł 

• opłata za wyżywienie - 10 zł dziennie (koszty są odliczane w przypadku nieobecności dziecka w 

kolejnym okresie rozrachunkowym) 

• wpisowe (opłata jednorazowa) - 200 zł 

Wszelkich opłat dokonujemy na rachunek bankowy: 

 

Spółdzielnia Socjalna NADZIEJA 
ul. Klasztorna 7 

22-2002Włodawa 
 

32 1950 0001 2006 3207 1914 0002 
Idea Bank S.A. 

 

 


