
  

                                                                   Gdynia, dnia……………… 

 

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU    

1. Dane dziecka  

Imię i nazwisko    

Data urodzenia    

Adres placówki, do której 

zakwalifikowało się dziecko * 

 

Data przyjęcia*  

  

2.  Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki/ 

opiekuna prawnego 

  

Telefon matki/ opiekuna 

prawnego 

  

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna 

prawnego 

 

Telefon ojca/ opiekuna 

prawnego 

 

 

3. Ważne informacje   

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

2. Szczególna dieta …………………………………………………………………………………… . 

3. Choroby przewlekłe …………………………………………………………………………………  

4. Wady wrodzone/ aparaty słuchowe/ okulary……………………………………………………….. 

5. Leki przyjmowane na stałe……………………………………………………………..…………… 

6. Przebyte choroby zakaźne………………………………………………………………………….. 

7. Podatność na przeziębienia/ anginy/ zapalenia uszu itp.…………………………………………..  

8. Smoczek    Tak / Nie / W określonych sytuacjach, np. zdenerwowanie, drzemka   

9. Samodzielność posiłków  Tak/ Nie  

10. Potrzeby fizjologiczne  

 Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych   

 Sygnalizuje już chęć potrzeb fizjologicznych 

 Nie potrafi korzystać z nocnika 

 Potrafi samodzielnie korzystać z nocnika 

 Potrafi korzystać z toalety 

11. Usposobienie ( proszę postarać się o określenie osobowości dziecka, co ułatwi dobór zabaw i formę 

opieki nad nim podczas pobytu w żłobku)   

 Często reaguje płaczem na nowe sytuacje 

 Nowe sytuacje przyjmuje z uśmiechem 

 Jest raczej drażliwe 

 Jest raczej spokojne   

 Jest wycofane i ostrożne 

 Jest żywiołowe i emocjonalne   

 Jest typem „samotnika” 

 Jest chętne i otwarte na kontakty z innymi 



  

12. Uspokajanie  

□ Ma ulubioną zabawkę, pieluszkę, piosenkę,  rytuały, które pomagają w uspokajanie się dziecka  

□  Szczególne sytuacje, na które standardowo dziecko reaguje nerwowo, np. dźwięki itp.  

……………………………………………………………………………………………  

13. W przypadku wystąpienia temperatury : 

 zdarzają się drgawki  

 zanosi się  

 można podać lek p/gorączkowy 

 nie można podać leku p/gorączkowego 

 uczulania na lek NIE/ TAK ( jeśli tak to na jaki)………….. 

 zazwyczaj otrzymuje…………………….. 

 obliguje się do jak najszybszego odbioru dziecka z placówki 

      

14. Inne informacje o dziecku, które uważają Państwo za istotne podczas opieki nad dzieckiem  

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

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

    

4. Oświadczenia i deklaracje  

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym  

 Zobowiązuję się do informowania personelu żłobka o zmianach w danych zawartych w karcie   

 Zobowiązuje się do zapoznania się z dokumentacją żłobka i przestrzeganie jej postanowień  

 Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbioru dziecka osobiście lub przez osoby dorosłe do tego 

upoważnione w godzinach ustalonych ze żłobkiem (  karta upoważnień w załączeniu) 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na dokonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku, 

w tym przegląd skóry głowy oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu. 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na podanie leku p/ gorączkowego w przypadku wystąpienia 

temperatury u mojego dziecka.  

 

 

1. .. ..…………………………………….. 

                                                         2.  ……………………………………….. 

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

*uzupełnia pracownik żłobka 

Administratorem Państwa danych osobowych jest żłobek „Niezapominajka” ul. Wójta Radtkego 23, 81-351 w Gdyni,  e-mail: 

zlobekniezapominajka@wp.pl 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: ins.och.danych@gmail.com 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań żłobka  

Odbiorcami danych osobowych jest żłobek „Niezapominajka” 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych 

lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do powiadomienia  
o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, prawo do kontaktu z IOD, prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub 

niemajątkową, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl


Załącznik nr. 1 

do Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka 

 

….........................................................................                          Gdynia, dnia................................ 
(nazwisko i imię matki/opiekuna dziecka) (nr dowodu osobistego) 

 

 

…............................................................................................ 
(nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka)(nr dowodu osobistego) 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA „ NIEZAPOMINAJKA” 
W GDYNI. 

 
 

Do odbioru dziecka........................................................................................................................ 

     (imię i nazwisko dziecka) 

 

upoważniam następujące osoby : 

 

1............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                        (telefon kontaktowy) 

 
 
 

2............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                         (telefon kontaktowy) 

                

 
 

3............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                       (telefon kontaktowy) 

 

 

            

4............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                         (telefon kontaktowy) 

 

                          
 

5.............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                         (telefon kontaktowy) 

 

 

 

 

6.............................................................................…..................           ...........................................    
   (imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego)                         (telefon kontaktowy) 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru  przez wskazaną przez nas powyżej upoważnioną osobę. 
 

 

 

 

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

         

 (podpis matki/opiekuna dziecka)       (podpis ojca/opiekuna dziecka) 

 
 



 

……………………………………    Gdynia, dn…………..…. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka 

…………………………………… (imię i nazwisko) przez Żłobek „Niezapominajka”. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje publikowanie zdjęć i filmów zarejestrowanych podczas: zajęć, 

festynów, balów karnawałowych, mikołajek, zabaw na świeżym powietrzu, wycieczek w 

gablocie na terenie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka . 

3. Zdjęcia, na których widnieje ………………….. (imię i nazwisko dziecka) nie mogą zostać 

opublikowane w innym kontekście niż zostały uwiecznione, a także w kontekście obraźliwym 

lub nieetycznym. 

4. Jednocześnie oświadczam, że wizerunek mojego dziecka nie może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego. 

5. Niniejsza zgoda nie obejmuje publikacji zdjęć w kampaniach reklamowych Żłobka. Zgoda 

obejmuje, bowiem tylko wykorzystywanie wizerunku w celu przedstawienia funkcjonowania 

Żłobka.  

6. Oświadczenie jest ważne w okresie, w którym moje dziecko uczęszcza do Żłobka. 

7. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do cofnięcia zgody na publikację wizerunku 

…………………. (imię i nazwisko dziecka) w każdym czasie, a także do wystąpienia z 

żądaniem o usunięcie konkretnego zdjęcia, na którym widnieje moje dziecko. 

8. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i 

przyszłych), z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w 

oświadczeniu. 

 

…………………………………… 

                        (podpis) 

 

 

 


