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OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
1. Oświadczam, iż moje dziecko będzie / nie będzie * korzystało z cateringu : 
□ dieta zwykła 
□ dieta bezmleczna/bezjajeczna (potwierdzenie diety od alergologa) 
□ dieta bezglutenowa (potwierdzenie diety od alergologa) 
□ dieta wegetariańska 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a wszelkich ewentualnych konsekwencji zdrowotnych dla 
mojego dziecka, wynikających z niedoborów pokarmowych i niezbilansowanej diety przy dietach 
specjalnych. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
2 Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż żłobek NIE PODAJE dzieciom żadnych leków. Oświadczam, że 
zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka ZDROWEGO. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
3. W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam / nie wyrażam * zgody na przewiezienie 
dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
4. Deklaruję informować na bieżąco pracowników żłobka w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, 
pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego..........................................                               
 
5. Zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
6. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na prowadzenie badań oraz udział mojego dziecka w zajęciach z 
psychologiem oddelegowanym do pracy na terenie żłobka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
7. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na badanie mojego dziecka przez logopedę oraz ewentualny udział 
mojego dziecka w zajęciach z logopedą. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
8. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na udział mojego dziecka w zajęciach z języka angielskiego. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
9. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na udział mojego dziecka w zajęciach arteterapii. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 



* niepotrzebne skreślić 

 
Niepubliczny Żłobek HAPPY HOUSE 
ul. Tymiankowa 1, 55-080 Krzeptów 

 
10. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na udział mojego dziecka w zajęciach rytmicznych. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
 
11. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam / nie wyrażam * zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć 
zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas jego pobytu w żłobku, w szczególności 
podczas uroczystości żłobkowych, zajęć dydaktycznych, wycieczek, sesji zdjęciowych zorganizowanych na 
terenie żłobka – bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku 
zarejestrowanego w latach uczęszczania mojego dziecko do żłobka. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z 
tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone w gablotach, kronikach, na stronie internetowej żłobka oraz w 
lokalnych mediach. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
12. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na spacery mojego dziecka w okolicach żłobka (wraz z całą grupą pod 
opieką opiekunek) w ramach codziennych zajęć żłobkowych. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
13. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz 
wyrażanie czułości poprzez przytulane, głaskanie. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
14. Wyrażam / nie wyrażam * zgodę na monitoring pomieszczeń, w których przebywają dzieci. Dostęp do 
danych określa regulamin Żłobka. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
15. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na otrzymywanie od Happy House informacji na temat eventów, 
promocji, nowych usług, bieżących  spraw żłobka na adres e-mail i nr telefonu podany w umowie opieki. 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
17. Zapoznałem/am się ze Statutem żłobka obowiązującym w Happy House i zobowiązuję się do 
przestrzegania zapisów w nim zawartych 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 
18. Zapoznałem/am się z Regulaminem żłobka obowiązującym w Happy House i zobowiązuję się do 
przestrzegania zapisów w nim zawartych 
 
Data ................   Podpis rodzica/opiekuna prawnego.......................................... 
 


