KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO
W WARKAŁACH

Proszę o przyjęcie dziecka..............................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka )

PESEL

data urodzenia

miejsce urodzenia

do Żłobka Publicznego w Warkałach na ................... godzin dziennie i ……………..posiłki od dnia
..................................r.

I. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej dziecka
1) Adres zamieszkania dziecka ...........................................................................................................................
2) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ......................................................PESEL.....................................
Matka dziecka (opiekun)

3) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ....................................................PESEL.......................................
Ojciec dziecka (opiekun)

4) Adres miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów) i dziecka............................................................................

............................................................................. ..........tel. ................................................................................
(tel. domowy, tel. .komórkowy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres poczty elektronicznej)

5) Dziecko posiada/nie posiada* rodzeństwa:…………………………………….., ………………………………….
(Imię i nazwisko rodzeństwa)

(wiek)

…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Dziecko posiada/nie posiada* rodzeństwa uczęszczającego do Żłobka Publicznego w Warkałach
7) Dziecko wychowywane/nie wychowywane* jest w rodzinie wielodzietnej (3 i więcej dzieci)
8) Matka samotnie wychowuje dziecko*
9) Ojciec samotnie wychowuje dziecko*
10) Dziecko posiada/nie posiada* orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli tak to jakie (załączyć orzeczenie o
niepełnosprawności)……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
11) Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe, alergie …………..………

...........................................................................................................................................................................
*właściwe podkreślić

II. Zaświadczenie o miejscu pracy rodziców/prawnych opiekunów lub uczących
się w systemie dziennym
1) Miejsce pracy Matki (opiekuna)....................................................................................................................
na stanowisku ..........................................................................tel. zakładu pracy.................................................
2) Miejsce pracy Ojca (opiekuna).......................................................................................................................
na stanowisku.......................................................................... tel. zakładu pracy................................................

3) Potwierdzenie zatrudnienia Ojca

.................................................................
(pieczątka zakładu pracy lub szkoły/uczelni w systemie
dziennym i podpis osoby upoważnionej)

Potwierdzenie zatrudnienia Matki

............................................................
(pieczątka zakładu pracy lub szkoły/uczelni w
systemie dziennym i podpis osoby upoważnionej)

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnych opłat z tytułu korzystania dziecka ze żłobka.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie Zgłoszenia Dziecka do Żłobka
Publicznego” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych).
Świadoma (my) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie
w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Dnia ...........................................................

..............................................................................
podpis ojca (opiekuna), matki (opiekunki)

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej / Dyrektora Żłobka o przyjęciu dziecka do Żłobka Publicznego
1. Dziecko zostało zakwalifikowane do Żłobka Publicznego w Warkałach od dnia ………………..…………….
2. Dziecko nie zostało zakwalifikowane do Żłobka Publicznego w Warkałach z powodu ……..……………..………
………………………………………………………………………………………………………………..….……..

………………………………
(podpis przewodniczącego komisji)

……………………………….
(podpisy członków komisji)

