KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „ZAJĄC POZIOMKA”
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię:………………………………………………………………………………
Nazwisko: ………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Data urodzenia:…………………………………………………………………...
Miejsce urodzenia:………………………………………………………………..
PESEL:…………………………………………………………………………...

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Adres
zamieszkania

Adres
zamieszkania

Telefon
kontaktowy
Numer dowodu
osobistego
Dowód osobisty
wydany przez

Telefon
kontaktowy
Numer dowodu
osobistego
Dowód osobisty
wydany przez

PESEL

PESEL

III. POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU
1. Prosimy o określenie:
− okres, w którym Państwo oczekują, że dziecko zostanie przyjęte do placówki …………………………………

− rodzaju posiłków, z których dziecko będzie korzystało – prosimy o zakreślenie:
I- śniadanie,

II- obiad,

III - podwieczorek

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Oświadczam, że:
• niezwłocznie powiadomię dyrektora Niepublicznego Żłobka o zmianie danych zawartych w karcie,
• zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za usługi świadczone przez Niepubliczny Żłobek
w wyznaczonym terminie,
• zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku opiekę i bezpieczeństwo,
• zobowiązuję się do przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka,
• zobowiązuję się do uczestniczenia w zebraniach rodziców,
• w przypadku choroby zobowiązuję się powiadomić wychowawcę o nieobecności dziecka telefonicznie, bądź
osobiście do godz. 9.30.
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej w myśl art. 233
że wszystkie dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne z prawdą.

Dąbrowa Górnicza, dn. ……………………….
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Kodeksu

karnego

oświadczam,

…………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna)

V. DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „ZAJĄC POZIOMKA”
(wypełnia dyrektor)
Data

TAK/NIE

(podpis dyrektora Placówki)

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczny Żłobek „Zając Poziomka” danych osobowych
zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka dla potrzeb związanych z rekrutacją i pobytem dziecka w przedszkolu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926,
z późn. zm.).
Dąbrowa Górnicza, dn………………………….

…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

