
 

                                                                                         Wrocław dnia, ……………………… 

 

Wywiad początkowy dla Rodziców Dziecka rozpoczynającego opiekę w Żłobku  

Drodzy Rodzice!  

Pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu mają na celu dostarczenie nam opiekunkom, 

podstawowych informacji na temat Państwa pociech. Dzięki nim przygotowane przez nas 

zabawy i zajęcia  oraz metody pracy będą dostosowane do zainteresowań i potrzeb dzieci.  

Imię i Nazwisko dziecka:………………………………………………………………………  

Odżywianie: 

Rodzaj przyjmowanego pokarmu przez dziecko.......................................................................... 

Ulubiony pokarm………………………………………………………………………………..

Uczulenia………………………………………………………………………………………

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

Odpoczynek: 

Pory i czas zasypiania dziecka………………………………………………………………......

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

Potrzeby fizjologiczne: 

Czy dziecko kontroluje i zgłasza swoje potrzeby? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Ogólne informacje:  

 

Czy zwracają się Państwo  do dziecka jakimś zdrobnieniem, jeśli tak, prosimy o jego podanie 

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

Czy Dziecko używa smoczka?...................................................................................................... 

Czy Dziecko posiada rodzeństwo ?..............................................................................................

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

Czym się najchętniej bawi? Co szczególnie lubi?:…………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………

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

Czy Dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka ? Jak przebiegł w nim proces adaptacyjny? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Czy Dziecko przejawia zachowania niepokojące Rodzica?......................................................... 
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Czy jest coś, czego dziecko szczególnie nie lubi lub czego się boi? …………………………... 

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

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

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

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

Inne ważne inf…………………………………………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

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

                                                                       podpis Rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują żadne niepokojące objawy typu: drgawki 

gorączkowe, padaczka, bezdech, zanoszenie się, sinienie, omdlenia, zamroczenie, reakcje 

alergiczne na leki oraz na ukąszenia owadów.  

Moje dziecko jest dzieckiem niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie 

o niepełnosprawności (właściwe zaznaczyć):         

          NIE 

 

         TAK – rodzic/opiekun prawny przedkłada w załączeniu zaświadczenie od lekarza     

specjalisty w zakresie tej niepełnosprawności stwierdzające, ze dziecko może 

uczęszczać do żłobka.   

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

                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z „Regulaminem Żłobka” i jego „Statutem” 

, rozumiem jego treść i zobowiązuję się przestrzegać zapisów w nim zawartych; 

 

Dotyczy dziecka………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko 

 

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

                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………… 

zamieszkały: ………………………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na  wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka 

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

przez żłobek Minilandia w zakresie: 

   

utrwalania i zwielokrotniania wizerunku mojego dziecka za pomocą aktualnie       

dostępnych  technik i metod na zdjęciach i filmach robionych w celu sprzedaży zdjęć 

grupowych rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka,  

 

 

utrwalania i zwielokrotniania wizerunku mojego dziecka za pomocą aktualnie 

dostępnych  technik i metod na zdjęciach i filmach robionych w celu umieszczania tych 

zdjęć na tablicy informacyjnej żłobka w ramach promocji działalności żłobka 

 

                                                                   

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

                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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                                                      OŚWIADCZENIE 

upoważniające do odbioru dziecka 

 

Oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………………….. 

data urodzenia………………………………………………………PESEL…….…………… 

odbierać ze żłobka będą Rodzice/Opiekunowie prawni: 

 ……………………. Nr pesel………………………………tel……………………………… 

 

 ……………………  Nr pesel………………………………tel……………………………… 

Adres zamieszkania dziecka 

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

Do odbioru mojego dziecka upoważniam następujące osoby pełnoletnie: 

 

1 ........................................................................................................................................... 

/imię, nazwisko, numer PESEL/ 

2 ........................................................................................................................................... 

/imię, nazwisko, numer PESEL/ 

3 ........................................................................................................................................... 

/imię, nazwisko, numer PESEL/ 

4 ........................................................................................................................................... 

/imię, nazwisko, numer PESEL/ 

5 ........................................................................................................................................... 

 

Osoba odbierająca dziecko musi okazać się dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i 

numer PESEL. 

 

 

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

                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………… w zajęciach 

prowadzonych w Żłobku :  

- języka angielskieg* …………… 

- logopedycznych*   …………....     

- ogólnorozwojowych*   ……………        

- dogoterapii*                                                                                                        …………….                          

 -spotkań z Panią Psycholog* …………...  

- spacerach i wyjść na plac zabaw*                                                                    ……………

  

 

*Proszę wpisać TAK lub NIE  

 

 Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: 

 Administratorem danych osobowych jest żłobek Minilandia z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Paniowickiej11a; 

 dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U 2016 poz. 157 z późn. zm.) 

 dane będą przetwarzane w celu zapewnienia należytej opieki nad dzieckiem,  

 dane będą przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych, 

 dane nie będą udostępniane innym podmiotom,   

 posiadam prawo do sprostowania danych, 

 posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

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

                                                                        podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych 

 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) 
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Wyprawka 

Ubrania na zmianę: 

-zmienne obuwie, 

-komplecik ubranek do przebrania, 

Artykuły higieniczne: 

-pieluchy, 

-chusteczki nawilżane – ok.1 paczka w miesiącu, 

-krem na odparzenia, 

-szczoteczka do zębów, pasta 

-butelkę na mleko ( jeśli dziecko używa).  

Do leżakowania: 

-smoczek (jeśli dziecko używa), 

-przytulankę lub pieluszkę (jeśli dziecko potrzebuje do snu). 

 

**Śliniaczki i kubeczki na pastę i szczoteczkę, a także pościel zapewniane są przez żłobek.* 


