
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
ŻŁOBKA CHERUBINKOWO.PL K.RAJKOWSKA, B.URBAŃSKA S.C.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka   …………………………………………………………
                                                                                  ( imię i nazwisko dziecka)

do Żłobka od dnia   ………………………………………………………………………... .

I.   DANE O DZIECKU

1. Data urodzenia: ………………………………………………………………...............…….

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………...………….

3.  Orzeczenie  o  niepełnosprawności  dziecka  (jeżeli  tak  to  jakie)
………………………………………………...………………………………………………...

4. Godziny pobytu dziecka w Żłobku………………………………………………..……..…..

5. Rodzaj i ilość  posiłków z jakich dziecko będzie korzystało  ……………………..………..

…………………………………………………………………………………………………..

II.  DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA OJCIEC
Imię 
Nazwisko
Adres zamieszkania

Telefon

III.   NUMERY  TELEFONÓW  DOTYCZĄCE  RODZICÓW  /
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA OJCIEC
Nazwa Zakładu Pracy

Adres Zakładu Pracy

Godziny pracy
Telefon  

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u mojego dziecka w pierwszej kolejności
należy skontaktować się z:
………………………………………………………… ………………………………………..
………………………………………………………… ………………………………………..



IV. ZAGROŻENIE ZDROWIA  I ŻYCIA

W razie  zagrożenia  zdrowia  i  życia  mojego  dziecka  wyrażam zgodę  na  podjecie  działań
medycznych,  w  tym  przewiezienie  do  szpitala  i  bezzwłoczne  powiadomienie  jednego  z
rodziców/opiekunów prawnych.

Bielsko-Biała, dnia…………….  ……………………………..  ……………………………….
     ( podpis matki/opiekuna prawnego )           ( podpis ojca/opiekuna prawnego )

V.  OŚWIADCZENIE  O  PRZYPROWADZANIU  I  ODBIERANIU
DZIECKA ZE ŻŁOBKA 

Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko. 
W razie naszej nieobecności upoważniamy do przyprowadzania i odbierania naszego dziecka:

L.P. IMIĘ NAZWISKO
STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

NR  DOWODU
OSOBISTEGO

1.

2.

3.

Bielsko-Biała, dnia…………….  ……………………………..  ……………………………….
     ( podpis matki/opiekuna prawnego )           ( podpis ojca/opiekuna prawnego )

VI.  JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

1. przestrzegania postanowień Regulaminu Żłobka,
2. podania  do  wiadomości  właścicieli  Żłobka  wszelkich  zmian  w  zawartych  wyżej

informacjach,
3. regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Żłobku w wyznaczonym terminie,
4. przyprowadzanie  i  odbieranie  dziecka  ze  Żłobka  osobiście  lub  przez  osobę

pełnoletnią, upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych na piśmie,
5. przyprowadzanie do Żłobka tylko zdrowego dziecka,

Bielsko-Biała, dnia…………….  ……………………………..  ……………………………….
     ( podpis matki/opiekuna prawnego )           ( podpis ojca/opiekuna prawnego )



VII.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  OCHRONY  DANYCH
OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
   
 W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ. U.
Z2016r. Poz. 922 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych mojego dziecka wyłącznie w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w
Żłobku.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne
ze stanem faktycznym.

Bielsko-Biała, dnia…………….  ……………………………..  ……………………………….
     ( podpis matki/opiekuna prawnego )           ( podpis ojca/opiekuna prawnego )

 


	KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
	ŻŁOBKA CHERUBINKOWO.PL K.RAJKOWSKA, B.URBAŃSKA S.C.
	I. DANE O DZIECKU

