KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Proszę o przyjęcie dziecka do Żłobka „Przygoda” ul. Szpitalna 1a, Oświęcim.
od dnia ………………..…….
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię …………………………………. Nazwisko ……….……………………………
Data urodzenia i miejscowość…………………………………….…………………...
Pesel ……………………………….………………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka
Ulica /Numer domu/lokalu…………………………………...………….…………….
Kod/Miejscowość……………………………………..………….……………………
INFORMACJE DODATKOWE o dziecku
1. Dziecko jest wychowywane:
- przez samotnego rodzica/opiekuna TAK / NIE
- przez rodzica/opiekuna niepełnosprawnego TAK / NIE
- w rodzinie zastępczej TAK / NIE
2. Czy dziecko posiada:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psycholog.-pedagogicznej TAK / NIE
/ W TRAKCIE, jeśli TAK - wpisać rodzaj i stopień niepełnosprawności
…………………………………………………………………………………………..
- opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR) TAK / NIE / W TRAKCIE
- choroby przewlekłe TAK / NIE, jeśli TAK- jakie:
…………………………………………………………………………………………...
- uczulenia i alergie pokarmowe TAK / NIE, jeśli TAK- jakie:
…………………………………………………………………………………………...
3. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka/przedszkola TAK / NIE
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA)
MAMA dziecka:
Nazwisko i imię
………………………………………………………………………………………………..........
PESEL:
……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy:
……………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………..............
Numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………..
TATA dziecka:
Nazwisko i imię
………………………………………………………………………………………………..........
PESEL:
……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy:
……………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………..............
Numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………..

Pobyt dziecka w placówce
Orientacyjne godziny pobytu dziecka w placówce od ……………. do …………………
Ilość posiłków dla dziecka w ciągu dnia (1-2-3: śniadanie, obiad, podwieczorek)……….
Kuchnia mleczna (mleko sztuczne) TAK / NIE
Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i telefony rodziców zbierane są w celu
uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających i podawane są zgodnie
z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
•

Niezwłocznego poinformowania Dyrektora Żłobka o wszelkich zmianach w informacjach
zawartych w karcie informacyjnej i karcie zgłoszenia

•

Regularnego uiszczania opłaty za pobyt dziecka z tytułu korzystania ze żłobka do 11-tego
każdego miesiąca, oraz do pokrywania kosztów wyżywienia zgodnie z aktualną stawką
dzienną.

•

Zapoznania się z regulaminem Żłobka „Przygoda”

•

Przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego (bez infekcji)

•

W przypadku nieobecności dziecka powiadomienia żłobka telefonicznie (sms), osobiście lub
przez aplikację LiveKid do godz. 8.00, w innym przypadku stawka żywieniowa nie będzie
zwracana

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Podaję je dobrowolnie w celach rekrutacji zgodnie z ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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
(RODO).
Z chwilą zakwalifikowania dziecka do ŻŁOBKA, będzie pobierana jednorazowa opłata za
rezerwację miejsca i jego przygotowanie w wysokości 200,00 zł. Opłata ta nie podlega
zwrotowi w razie rezygnacji przez Rodziców z potwierdzonego ze strony Żłobka miejsca.
……………………………………………………
……………………………………………………
Data i czytelny podpis Rodziców/Opiekunów
……….……………………………………………………
……….……………………………………………………
Adnotacja Żłobka o przyjęciu dziecka do placówki

