Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
Proszę o przyjęcie dziecka do Żłobka
„RADOSNA GROMADKA S.C.”
od dnia …………………...
DANE DZIECKA

PESEL

Imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Rok

-

Nazwisko

miesiąc - dzień

Adres stałego zameldowania
ulica

nr domu

nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

Adres zamieszkania (wypełnić tylko wówczas, kiedy jest różny od zameldowania)
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

Dane rodziców/prawnych opiekunów

Matka
Pesel
Imię

Nazwisko
nr telefonu

adres e- mail (czytelnie)

Ojciec
Pesel
Imię

Nazwisko

nr telefonu

adres e- mail (czytelnie)

Inne nr telefonów na które można się kontaktować w sprawie dziecka (np. babci, dziadka, cioci, itp.)

Data

Podpis matki/opiekunki

DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

Podpis ojca/opiekuna

nr lokalu

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Żłobka „Radosna Gromadka
S.C.” od dnia ….............................................. r.,
w godzinach od …................... do ….................
Posiłki: ⃝ śniadanie ⃝owoce ⃝obiad: zupa + II danie ⃝ podwieczorek
Dodatkowe informacje ważne o dziecku:
(wstaw znak X w odpowiedniej kratce)

TAK

NIE

Czy dziecko urodziło się zdrowe?
Czy dziecko przebywało w szpitalu?
(z jakiego powodu)
Czy dziecko jest alergikiem? Na co jest uczulone?

Czy dziecko ma jakieś wady rozwojowe?
Czy
dziecko
specjalistyczną?

przebywa

pod

stałą

opieką

Czy dziecko jest na specjalnej diecie?
(jeżeli TAK, proszę podać szczegóły diety)

Inne ważne informacje o dziecku, rodzinie, które
chcieliby przekazać rodzice/ opiekunowie prawni?

Samodzielność: (proszę zakreślić te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko)
□ Potrafi samo się ubrać
□ Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
□ Wymaga pomocy przy ubieraniu
□ Samo radzi sobie z jedzeniem
□ Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu
□ Trzeba je karmić
□ Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
□ Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety
□ Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych

Proszę o zaznaczenie:
Moje Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności: □ TAK □ NIE
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: □ TAK □ NIE
Moje Dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: □ TAK □ NIE
Moje Dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka: □ TAK □ NIE

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………………………….

1. Zakwalifikowała w/w dziecko do Żłobka w roku ………../………… na …….godzin
i korzystania z ………posiłków od dnia ……………………………………………………………………...

2. Nie zakwalifikowano dziecka z powodu …………………………………………………………………...

……………………………………………………….

Podpis i pieczęć Dyrektora lub osoby up.

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Do odbioru dziecka ……………………………………….. ze Żłobka „Radosna Gromadka”
w Drużkowie Pustym upoważniam/y następujące osoby:

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER DOWODU
OSOBISTEGO

NUMER TELEFONU

Biorę/ bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego/naszego dziecka od momentu jego
odebrania ze Żłobka.

…………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka do:
1. Podania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
2. Przestrzegania postanowień statutu.
3. Regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie do 10 każdego miesiąca,
4. Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez inną dorosłą osobę do tego upoważnioną.
5. Przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka.
6. Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców.
Wyrażam zgodę na:
1. Okresowe przeglądy czystości dziecka.
2. Publikowanie zdjęć dziecka z imprez, uroczystości i zajęć żłobka na łamach lokalnej prasy, mediów oraz na stronie
internetowej żłobka.
Oświadczam, że:
1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k., oświadczam że podane dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor żłobka w celu weryfikacji podanych danych może zażądać niezwłocznie
dostarczenia dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez
Radosna Gromadka S.C. Piechnik Krzysztof, Motak Katarzyna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r (Dz.
U. z 2018 r. poz.1000, 1669) oraz Rozporządzeniem 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.
4. Przy podpisaniu umowy o świadczenie usług pobierana jest opłata wpisowa w kwocie 200 zł. Którą należy wpłacić
na konto Banku Spółdzielczego w Limanowej NRB: 17 88040000 0010 0104 6681 0001, tytułem: imię i
nazwisko dziecka

Data

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

