KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
„LEŚNA POLANA” w KÓRNIKU
NA ROK SZKOLNY 20…/20…
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………… PESEL……………………….
Adres zameldowania ………………………………………………………….…………………..
Adres zamieszkania (z kodem) ……………………………………………….…………………..
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………….……………………
Przewidywany czas pobytu dziecka w żłobku: …………………………….…………………….

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ PRAWNMYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
MATKA
Nazwisko …………………………………
Imię ………………………………………
Rok urodzenia ……………………………
Wykształcenie ……………………………
Nr dow. osob. ……………………………
Nr PESEL ………………………………….

OJCIEC
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………….........
……………………………………….

RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia)
………………………………………………………………………………………………….
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
Tel. dom. …………………………………
Tel. kom. …………………………………

…………………………………………..

ADRES ZAKŁADU PRACY
Nazwa ……………………………………

………………………………………......

Adres …..…………………………………

…………………………………………..

Tel. do pracy………………………………

…………………………………………..

KONTAKTOWY ADRES E-MAIL:
…………………………………………………………………….

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT DZIECKA:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, niepełnosprawności
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
 przestrzegania postanowień statutu żłobka;
 podawania do wiadomości pracowników żłobka jakichkolwiek zmian w podanych powyżej
danych;
 regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie – do 10 każdego miesiąca;
 wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł , która jest równoznaczna z zarezerwowaniem
miejsca w żłobku – przy przyjęciu do żłobka będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń
(kwota wpisowego przeznaczona jest na ubezpieczenie dziecka, wpisowe przepada w
przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w żłobku);
 przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą,
upoważnioną pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 1);
 przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka;
 uczestniczenia w zebraniach rodziców.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Kórnik ,dnia.............................
....................................………..
podpis matki

………………………….
podpis ojca

Wyrażam/y zgodę na umieszczanie zdjęć naszego dziecka na stronie internetowej żłobka oraz w
ramach autopromocji placówki na łamach dwutygodnika „Kórniczanin”.
tak

nie

IV. SUGESIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA ŻŁOBKA, PROPOZYCJE:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Załącznik nr 1
do karty zgłoszenia dziecka do Żłobka „Leśna Polana” w Kórniku

............................................................................
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka

..................................................................................
Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka
OŚWIADCZENIE
Do odbioru mojego dziecka ze żłobka: ……………………………………………………………
upoważniam/y następujące osoby:
1. ..................................................................................................................................................
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu
2. ..................................................................................................................................................
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu
3. ...................................................................................................................................................
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Kórnik, dnia ......................

.............................................
podpis matki

…………………………
podpis ojca

