KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Na rok szkolny ……./………
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka ……………………………………………………..
realizacja podstawy programowej odbywa się od godz. 9.00 do 14.00

Przewidywany dzienny czas pobytu od godz ......................................do godz .........................................
Zadeklarowany w karcie czas pobytu dziecka w żłobku może ulec zmianie tylkow uzasadnionych przypadkach. W związku z tym prosimy
o rozważne deklarowanie czasu pobytu dziecka w żłobku (od - do).

Czy dziecko będzie korzystać z posiłków? (dotyczy dzieci zgłoszonych na 5 godzin, w przypadku
pozostałych nie ma możliwości zapisu bez wyżywienia) TAK/NIE (właściwe podkreślić)

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………
PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania(jeżeli jest inny niż zamieszkania)……………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Matka (opiekun prawny)

Ojciec (opiekun prawny)

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Miejsce pracy

Prosimy również o wypełnienie poniższych punktów(właściwe podkreślić)
• Dziecko ma/nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.
• Dziecko wychowuje się/nie wychowuje się w rodzinie zastępczej.
• Rodzic jest/nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
• Czy rodzeństwo zgłaszanego dziecka uczęszcza do ŻłobkaTAK/NIE
• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć
na tablicy (na terenie Żłobka), w Internecie (strona internetowa Żłobka, strona internetowa
Urzędu Gminy Niegosławice) oraz w biuletynie informacyjnym Gminy Niegosławice.
• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach języka
angielskiego.
• Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w zajęciach logopedycznych.
Dodatkowe
informacje
o
dziecku
(wskazania
lekarskie,
ewentualne
potrzeby)......................................................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż oprócz rodziców (prawnych opiekunów) przyprowadzać i odbierać dziecko ze Żłobka
mogą, zapewniając dziecku bezpieczeństwo, niżej wymienione dorosłe osoby (proszę podać: imię i
nazwisko, nr dowodu osobistego, stąpień pokrewieństwa)
1……………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam/y, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej,
upoważnioną przez nas osobę.
Personel żłobka zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej lub
kontaktu z rodzicem w celu potwierdzenia danych.
Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem
faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez Żłobek w celu przetwarzania ich
dla potrzeb pedagogicznych, dydaktycznych i edukacyjnych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE. L 119,s.1
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2019, poz. 1781)
Po zakwalifikowaniu mojego dziecka zobowiązuję się do:
- Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka.
- Podawania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
- Przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności, w tym zabiegów medycznych
lub hospitalizację dziecka w celu ratowania jego zdrowia i życia

………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców opiekunów
prawnych

Decyzja
Zakwalifikowano dziecko do Żłobka………………….. w ……………………….
dziennie od dnia ………………..
Nie zakwalifikowała dziecka z powodu…………………..…………

na……godzin

