
  Niepubliczny Żłobek „Wesołe Wilczki” 

  Centrum Edukacji i Rozwoju 

61-623 Poznań 

  ul. Wilczak 20 F 

tel. 603-851-266 

www.wesolewilczki.pl 

kontakt@wesolewilczki.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

Proszę o przyjęcie dziecka .............................................................................................................................................. 

imię/imiona i nazwisko dziecka 

 

urodzonego dnia ............. ................ ……..................w ………………………………………………………………… 

             dzień/miesiąc/rok urodzenia                                                                      miasto 

 

do Niepublicznego Żłobka „Wesołe Wilczki” w Poznaniu, ul. Wilczak 20 F w roku 2019/2020 

od dnia ……………………………………………………… 

DANE O DZIECKU I RODZINIE  

PESEL dziecka:  

 

Godziny pobytu dziecka w Żłobku: od.......................... do..........................  

 

Adres zamieszkania dziecka: ..................................................................................................................................... 
kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu/mieszkania 

 

Adres zameldowania dziecka:.................................................................................................................................... 
kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu/mieszkania 

 

 Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny 

Nazwisko i imię   

Adres zamieszkania  
 

 
(Kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/mieszkania) 

 
(Kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/mieszkania) 

Adres zameldowania 
(jeśli jest inny, niż adres zamieszkania) 

 
(Kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/mieszkania) 

 
(Kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/mieszkania) 

Telefon osobisty   

Adres e-mail   

PESEL   

Numer dowodu osobistego   

Miejsce pracy   

Telefon do pracy   
 

Informacje o Niepublicznym Żłobku Wesołe Wilczki pozyskałam/em …………………………......... 

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

 

           



  Niepubliczny Żłobek „Wesołe Wilczki” 

  Centrum Edukacji i Rozwoju 

61-623 Poznań 

  ul. Wilczak 20 F 

tel. 603-851-266 

www.wesolewilczki.pl 

kontakt@wesolewilczki.pl 

 

INFORMACJE ODNOŚNIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU: 

 

Rodzaj pakietu  Rodzaj pakietu  
Miesięczny Całodzienny (6:30 – 17:00)  Dzienny - 5 dni (6:30 – 17:00)  
Miesięczny Poranny (6:30 – 11:00)  Godzinowy 60h  
Dzienny - 15 dni (6:30 – 17:00)  Godzinowy 50h  
Dzienny - 10 dni (6:30 – 17:00)  Adaptacyjny 10h  
Pakiet Indywidualny*    

 

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 

1. Alergie ………………………………………………………………………………………………………… 

2. Choroby przewlekłe …………………………………………………………………………………………... 

3. Wady wrodzone ……………………………………………………………………….……………………… 

4. Leki przyjmowane na stałe: …………………………………………………………………………………... 

5. Potrzeby fizjologiczne (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

 Dziecko jest samodzielne w zakresie czynności fizjologicznych - korzysta z toalety, 

 Dziecko wymaga pomocy (korzysta z toalety/nocnika, jednak nadal nosi pieluchę), 

 Dziecko jest niesamodzielne (nosi pieluchę). 

6. Sen (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):  

 Dziecko nie potrzebuje popołudniowej drzemki, 

 Dziecko nie zawsze sypia, jednak sygnalizuje, kiedy jest zmęczone i ma ochotę się położyć,  

 Dziecko zawsze śpi po południu.  

7. Dziecko korzysta ze smoczka (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

 Tak 

 Nie 

 Tak, ale tylko do snu.  

8. Dziecko pije mleko modyfikowane (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

 Tak 

 Nie 

9. Dziecko było wcześniej pozostawione pod opieką osób trzecich, np. żłobek, klub malucha. niania (proszę 

podkreślić właściwą odpowiedź): 

 Tak 

 Nie 

10. Sugestie rodziców, dodatkowe inne ważne informacje, które potrzebne są w celu zapewnienia właściwej 

opieki nad dzieckiem: 

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

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

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

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


