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Oświadczenie uzupełniające dane dotyczące dziecka 

Zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 proszę  

o podanie następujących danych: 

 

1. Dane dotyczące dziecka 

 

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

 

…………………………………………………………. 
                                             Data urodzenia 

 

…………………………………………………………. 
                                             Obywatelstwo 

 

…………………………………………………………… 
                        numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – 

                                         numer i serię dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności (określić jakim lub wpisać brak 

orzeczenia) 

…………………………………………………………………………………………...

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

o stanie zdrowia (określić stan zdrowia) 

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..…… 

o stopniu rozwoju psychofizycznego (określić poziom rozwoju dziecka) 

…………………………………………………………………………………….…..…

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

o stosowanej diecie (określić wymagania dietetyczne, alergie pokarmowe) 

…………………………………………………………………………………………...

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

inne uwagi o dziecku 

…………………………………………………………………………………………...

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

 

2. a) Dane dotyczące matki/opiekuna prawnego dziecka 

 

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

 

…………………………………………………………. 
                                             Data urodzenia 

 

…………………………………………………………. 
                                             Obywatelstwo 

 

…………………………………………………………… 
                        numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – 

                                         numer i serię dokumentu  potwierdzającego tożsamość 
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………………………………………………………….. 
                              Adres poczty elektronicznej 

 

………………………………………………………….. 
                                           Numer telefonu 

 

b)  Dane dotyczące ojca/opiekuna prawnego dziecka 

 

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

 

…………………………………………………………. 
                                             Data urodzenia 

 

…………………………………………………………. 
                                             Obywatelstwo 

 

…………………………………………………………… 
                        numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – 

                                         numer i serię dokumentu  potwierdzającego tożsamość 

 

…………………………………………………………. 
                               Adres poczty elektronicznej 

 

…………………………………………………………. 
                                            Numer telefonu 

 

c) Dane dotyczące rodzeństwa dziecka (wskazać liczbę oraz wiek rodzeństwa) 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka 

…………………………………………………………………………………………...

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

4. Miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej 

przez rodziców  - o ile pracują lub pobierają naukę  

Miejsce zatrudnienia lub nauki matki / opiekuna prawnego.............................................. 

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

Miejsce zatrudnienia lub nauki ojca / opiekuna prawnego…………………………........ 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………. 

                                                                   (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 
Podmiot prowadzący żłobek przetwarza podane dane wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu 

zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o  

którym mowa w art.. 64 c ust. 1 ustawy  z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2270) 


