
Załącznik Nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego

Żłobka Gminnego w Kraszewie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W KRASZEWIE

I. INFORMACJE OGÓLNE:

• Imię i nazwisko dziecka: …………………………………...………………………

• Data i miejsce urodzenia dziecka: …………………………………………………

• Pesel dziecka: ……………………………………………………………………….

• Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………

• Dziecko będzie uczęszczać do Żłobka od dnia: ……………………………………..

• Numer telefonu kontaktowego: ..……………………………………………………

• Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka od godz. ………….. do godz. ………..

• Rodzaje posiłków, z których dziecko będzie korzystało:

     a) śniadanie                               b) obiad                               c) podwieczorek  

II. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH:

Lp. DANE PODSTAWOWE MATKA OJCIEC

1. Imię

2. Nazwisko

3. PESEL

4.
Adres zamieszkania

5.
Nazwa i adres zakładu pracy

6. Numer telefonu

7. Adres e-mail

III.UWAGI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



IV. OŚWIADCZENIA (właściwe zaznaczyć):

Oświadczam, że:

dziecko jest zamieszkałe na terenie Gminy Ojrzeń,

jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje*,

oboje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracują*,

samotnie wychowuję dziecko*,

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej),

posiadam (rodzic/opiekun prawny) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności/ całkowitej niezdolności do pracy*.

* przed podpisaniem umowy istnieje konieczność dostarczenia dokumentu potwierdzającego w/w
sytuację do wglądu (umowa o pracę,  zaświadczenie z  zakładu pracy,  pozew sądowy lub pismo
potwierdzające rozwód lub otrzymywanie alimentów, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub
dokument potwierdzający niezdolność do pracy).

Oświadczam,  iż  wszystkie  zawarte  we  wniosku  oświadczenia  są  zgodne  z  prawdą,  jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że we wszystkich  dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka  do Żłobka,
podpis jednego z rodziców jest wiążący.

Zostałem/am poinformowany/a,  że złożenie niniejszej karty nie jest  równoznaczne z przyjęciem
mojego dziecka do Żłobka.

Zobowiązuję się do:

• przestrzegania postanowień Statutu Żłobka,

• przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,

• odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną,

• przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka,

• uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Wyrażam  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  danych  osobowych  podanych
w niniejszej Karcie w celu przeprowadzenia procedury związanej z przyjęciem i pobytem mojego
dziecka  w  Żłobku.  Podane  dane  osobowe  podlegają  ochronie  zgodnie  z art.6  ust.1  lit.  a
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  o  ochronie
danych osobowych.

……………………………………                             ………………………………………………

        (miejscowość, data)                                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)


