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OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 
KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA TULI LULI 

 
My, niżej podpisani, 

 
 ……………………………………………………………..  

(imię i nazwisko Matki, imię i nazwisko Ojca) 

oświadczam, że 

 
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w placówce nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów i innych dzieci w placówce COVID-19.  
3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

pracowników placówki, uczestników,  pracowników administracyjnych jak również ich rodzin. 
4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do 

Placówki /dowożeniem go do Placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 
jest po mojej stronie. 

5. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

6. W czasie przyjęcia dziecka do placówki, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, 
kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

7. Zobowiązuję się do codziennego pomiaru temperatury dziecka w domu /przed przyprowadzeniem go 
do placówki- jeżeli temperatura ciała dziecka przekracza 37.4 stopnia C zobowiązuję się nie 
przyprowadzać dziecka do placówki. 

8. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, 
kaszel, nie miało ono styczności z osobami które odbywają kwarantannę lub pozostają w izolacji. 

9. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka w ciągu godziny od 
przyprowadzenia  do placówki oraz pomiar temperatury w trakcie trwania opieki - dwa razy dziennie 
oraz dodatkowo w przypadku podejrzenia jej wzrostu. 

10. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 
11. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami do odwołania nie będę przebywał na terenie 

placówki, także w trakcie przyprowadzania i odbiorów dzieci. 
12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe 

zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów, odebrania dziecka w 
trybie natychmiastowym z placówki. 

13. Każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora placówki. 
14. W przypadku podejrzenia COVID 19 u mojego dziecka lub najbliższego członka rodziny 

zobowiązuję się poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, placówkę 
do której uczęszcza dziecko oraz zastosować się do podanych tam wytycznych. 

15. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 
przypadku zarażenia COVID-19. 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Podpis Rodziców/Opiekunów prawnych 
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KARTA ODBIORU DZIECKA Z DOMU ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK 

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko z Domu Rozwoju Malucha Promyczek 

Imię i nazwisko Mamy  ....................................................................... 
Miejsce zamieszkania  ....................................................................... 
    ....................................................................... 
Nr i seria dowodu osobistego ....................................................................... 
Nr telefonu   ....................................................................... 
 
Imię i nazwisko Taty  ....................................................................... 
Miejsce zamieszkania  ....................................................................... 
    ....................................................................... 
Nr i seria dowodu osobistego ....................................................................... 
Nr telefonu   ....................................................................... 
 
Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z Domu Rozwoju Malucha następujące osoby: 

 

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

Stopień pokrewieństwa  ....................................................................... 

Miejsce zamieszkania kod  ....................................................................... 

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

Nr i seria dowodu osobistego ....................................................................... 

Nr telefonu   ....................................................................... 

 

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

Stopień pokrewieństwa  ....................................................................... 

Miejsce zamieszkania kod  ....................................................................... 

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

Nr i seria dowodu osobistego ....................................................................... 

Nr telefonu   ....................................................................... 

 

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

Stopień pokrewieństwa  ....................................................................... 

Miejsce zamieszkania kod  ....................................................................... 

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

Nr i seria dowodu osobistego ....................................................................... 

Nr telefonu   ....................................................................... 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego 

odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Olsztyn, dnia............................... 

 

Podpis Rodzica/Opiekuna 
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PLACÓWKI „Tuli luli” 
 

 

Zgłoszenie dotyczy placówki: 

 Żłobek Tuli luli Wadąska 5, Olsztyn (Zatorze) 

 Żłobek Tuli luli Wojska Polskiego 70a, Olsztyn (Zatorze) 

 Żłobek Tuli luli Piotrowskiego 8a, Olsztyn (Jaroty) 

 Żłobek Tuli luli w Bartągu – Bartąg 98 (za Tęczowym Lasem) 

 Niepubliczne Przedszkole Tuli luli  Irysowa 5, Bartąg (Osiedle Zacisze) 

 Niepubliczne Przedszkole Tuli luli Bartąg 98, Bartąg (za Tęczowym Lasem) 
 

Dziecko będzie uczęszczać do Domu od dnia: ……………………………………. 

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………… 

Data urodzenia:   ………………………………………………………………… 

Nr PESEL:  ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania Dziecka ………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Mamy ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania Mamy (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy ………………………………………………………………… 

Adres mailowy ………………………………………………………………… 

Nr PESEL Mamy (w przypadku braku PESELU data urodzenia):………………………………………………… 

Miejsce pracy Mamy (lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej): ……………………………… 

 

Imię i nazwisko Taty ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania Taty (opiekuna prawnego) ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Tel. Kontaktowy ………………………………………………………………… 

Adres mailowy ………………………………………………………………… 

Nr PESEL Taty (w przypadku braku PESEL data urodzenia) ……………………………………………………… 

Miejsce pracy Taty (lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej): ……………………………… 
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Dodatkowe informacje o dziecku: 

1. Do Żłobka uczęszcza rodzeństwo dziecka TAK/ NIE 

2.  Dziecko pochodzi z rodziny zastępczej TAK/ NIE 

3. Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej TAK/NIE 

4. Jedno lub oboje rodziców/opiekunów prawnych posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności TAK/ NIE 

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczą się w systemie dziennym TAK/ NIE 

6. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko TAK/ NIE 

7. Ilość członków rodziny ……….. w tym …………. dzieci, stanowiących jedną rodzinę. 

8. W jaki wieku jest rodzeństwo dziecka?………………………………………………………………… 

 

Dane dotyczące zdrowia dziecka: 

- Czy zgłaszane dziecko posiada szczepienia ochronne zgodne z programem szczepień ochronnych 

ogłaszanym przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na dany rok kalendarzowy i adekwatnych 

do wieku dziecka?  TAK/ NIE 

- Czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe? TAK/ NIE 

Jeśli tak to jakie: ………………………………………………………………… 

- Czy dziecko ma stwierdzoną alergię, alergię pokarmową lub nietolerancję pokarmową? TAK/ NIE 

Jeśli tak to na co: ………………………………………………………………… 

- Czy dziecko przyjmuje na co dzień jakieś leki? TAK/NIE 

Jeśli tak to jakie: ………………………………………………………………… 

- Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? TAK/ NIE 

Jeżeli tak to z jakiego tytułu:………………………………………………………………… 

 

Pozostałe dane : 

 STOSOWANA  DIETA:  ……………………………………………………………….. 

PREFERNECJE ŻYWIENIONE: ……………………………………………………………….. 

 PSYCHOFIZYCZNY STAN ROZWOJU: ……………………………………………………………….. 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

1. Przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Żłobka. 

2. Podania do wiadomości żłobka wszelkich zmian zawartych wyżej w informacjach. 

Oświadczam, że podane w Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



Hanna Wasiak DRM Promyczek 
Bartąg 98, 10-687 Bartąg 
NIP: 739 346 65 31 
Tel: 508 255 373 

 

Żłobek Tuli luli Bartąg 98, Bartąg   Niepubliczne Przedszkole Tuli luli Irysowa 5, Bartąg 
Żłobek Tuli luli Piotrowskiego 8a, Olsztyn Niepubliczne Przedszkole Tuli luli Bartąg 98, Bartąg 
Żłobek Tuli luli Wojska Polskiego 70a, Olsztyn 
Żłobek Tuli luli Wadąska 5, Olsztyn 

St
ro

n
a5

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE 

ŻŁOBKA 

 

Pan/Pani 

 

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

 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są 

przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Dom 

Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu w celu umożliwienia Państwu odbioru ze żłobka dziecka 

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

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj. Domowi Rozwoju Malucha 

„Promyczek” w Bartągu, reprezentowanemu przez p. Hannę Wasiak. Informujemy, że przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.  

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.  

  

 

 Dyrektor :  

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną  

 

:........................................................................................... 

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka : 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), 
dalej RODO, informuję, że: 
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Rozwoju Malucha „Promyczek”w Bartągu, 
reprezentowany przez: HannęWasiak:NIP 739-346-65-31 ; Telefon 664-229-770e-mail: kontakt@zlobek-
przedszkole.pl 
 
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o 
naukę i opiekę z Domem Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, 
 
3.Informuję, że dane osobowePani/Panaprzetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej 
umowy oraz przy realizacji Projektów Unijnych 
 
4.Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach: do Biura 
Rachunkowego Alternatywa; opiekunom i innym osobom zatrudnionym w żłobku lub współpracującym z nim w 
celu prawidłowego realizowania zadań umowy, i innych przepisów prawnych. 
 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 
lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one 
potrzebne tj. realizowanie projektu unijnego. 
 
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje 
niemożność realizacji zawartej umowy o opiekę i naukę z Domem Rozwoju Malucha  
„Promyczek” w Bartągu 
  
 
 

............................................ .............................................. 
Podpisy rodziców ( czytelnie imię i nazwisko) 
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ZGODA RODZICÓW NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH WRAŻLIWYCH DZIECKA 
 
 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016 
r. poz. 922), udzielam zgody administratorowi danych Domowi Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu, 
reprezentowanemu przez p. Hannę Wasiak, na udostępnienie danych dziecka dotyczących alergii, dysfunkcji 
rozwojowych, dokumentów związanych z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź 
wczesnym wspomaganiu rozwoju, jeżeli takowe opinie i orzeczenia dziecko posiada, pracownikom przedszkola, 
terapeutom i osobom (firmom) współpracującym z przedszkolem w ramach prowadzenia zajęć dla celów: 
ochrony zdrowia i życia, umożliwienia niesienia pomocy medycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej, 
prowadzenia terapii, obserwacji i badań. 
 
Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych wrażliwych i podlegają szczególnej 
ochronie prawnej zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych 
 
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż 
wymienione powyżej, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. 
 
Zgody udzielam dobrowolnie. 
 
 
 
 
 

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

data i czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hanna Wasiak DRM Promyczek 
Bartąg 98, 10-687 Bartąg 
NIP: 739 346 65 31 
Tel: 508 255 373 

 

Żłobek Tuli luli Bartąg 98, Bartąg   Niepubliczne Przedszkole Tuli luli Irysowa 5, Bartąg 
Żłobek Tuli luli Piotrowskiego 8a, Olsztyn Niepubliczne Przedszkole Tuli luli Bartąg 98, Bartąg 
Żłobek Tuli luli Wojska Polskiego 70a, Olsztyn 
Żłobek Tuli luli Wadąska 5, Olsztyn 

St
ro

n
a8

 

 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 
 
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na publikację wizerunku  
mojego dziecka ....................................................................... 
na stronie internetowej: www.zlobek-przedszkole.pl  
oraz profilu facebookowym zarządzanym przez żłobek 
 
 
 
 

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

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka .............................................................. przez Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu, 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości organizowanych w żłobku oraz uczestnictwem w programach, 

projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Dom Rozwoju Malucha 

„Promyczek”. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie prac wykonanych przez moje dziecko na tablicach 

przeznaczonych do tego celu. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

–administratorem moich danych osobowych jest Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu, prowadzony 

przez p. Hannę Wasiak; 

–podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie poniższej zgody przez cały okres obowiązywania 

umowy; 

–dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie poniższych 

przepisów prawa; 

–przysługuje mi prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

–ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej 

cofnięciem; 

–dodatkowo przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

–podanie przeze mnie danych jest dobrowolne; 

 

 

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

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanna Wasiak DRM Promyczek 
Bartąg 98, 10-687 Bartąg 
NIP: 739 346 65 31 
Tel: 508 255 373 
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WYPRAWKA NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „TULI LULI” 
 

 2 śliniaki ceratowe duże, (całe ceratowe/gumowe- nie materiałowe) 

 1 fartuszek (ceratowy, z rękawkami do prac plastycznych) 

 2 komplety ubrań dostosowanych do pory roku  

 podpisany krem z filtrem (lato)/krem ochronny (zima)  

 szczoteczka do zębów, pasta , kubeczek (podpisane) 

 opakowanie chusteczek nawilżonych 2op /msc 

 opakowanie chusteczek suchych do nosa w kartoniku/2 op msc  

 podpisaną paczkę pampersów najlepiej zapinanych(około 5szt dziennie) 

 podpisany smoczek- jeżeli dziecko używa  

 kapcie- jeżeli dziecko nosi  

 podpisany krem/maść którego Państwo używają przy zmianie pieluszki  

 mleko (w proszku) jeżeli dziecko pije przed snem (nowe nie otwarte) 

 kubek niekapek podpisany jeżeli nie pije z kubka zwykłego 

 ręcznik papierowy x 2 rolki /msc 

 komplet pościeli z wypełnieniem 120/140 x70 + prześcieradło z gumką 
 

Wyprawka plastyczna na 1 rok  
 

 blok kolorowy techniczny a4 x2szt 

 blok biały techniczny a4 x szt 

 ryza papieru białego A4 x 1szt 

 bibuła : 4 kolory 

 kredki najlepiej grube x 1 op 

 klej w sztyfcie x 2 

 klej w tubce x 2 

 farby w dużej tubie 250 ml lub w wyciskanym pojemniku x 3 kolory 

 mazaki grube 

 teczka na prace A4 

 nożyczki ( z zaokrąglonymi czubkami) 

 farby akwarelowe + pędzelki 

 talerzyki papierowe 2 opakowania (do zajęć plastycznych- szare lub białe) 

 

 

 

 

 

 

 


