Karta przyjęcia dziecka do żłobka

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………….… ur. dnia …………………………
( imię i nazwisko dziecka)

PESEL dziecka ……………………………………………………… do Żłobka „Bąbel” w Rembertowie,
przy ul. Strycharskiej 22, od dnia ………………………………….……………………………………. 2013 r.
Dziecko będzie uczęszczało do Żłobka w godzinach od ……………………….. do ………………………
i będzie/nie będzie * korzystało z płatnego wyżywienia.
Dane dotyczące rodziców/opiekunów

Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Nr dokumentu tożsamości
Aktualny adres zamieszkania
Adres stałego zameldowania
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Nazwa i adres miejsca pracy

Telefon

Inne osoby upoważnione do odbioru dziecka: (imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje o Dziecku
Czy Dziecko ma rodzeństwo? TAK / NIE *
w jakim wieku? ……………………………………………………………………..........................................
Czy Dziecko uczęszczało do Żłobka / Klubu Malucha? TAK/ NIE *
Czy Dziecko śpi w ciągu dnia? TAK / NIE *
w jakich godzinach? ………………………………………………………………………………………………………
Czy Dziecko łatwo rozstaje się z rodzicami? TAK / NIE *
Czy Dziecko pozostaje pod opieką lekarza specjalisty? TAK / NIE *
jeśli tak, to jakiego? ………………………………………………………………………………………………………
Czy Dziecko potrzebuje specjalnej diety? TAK / NIE *
jeśli tak, to jakiej? …………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie rodziców/opiekunów
- Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i zobowiązują się do podania zmian zaistniałych w wyżej podanych informacjach.
- Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do zapoznania ze Statutem i Regulaminem Żłobka
„Bąbel” oraz do regularnego uiszczania opłat należnych z tytułu pobytu dziecka w Żłobku.
- Rodzice/Opiekunowie upoważniają Żłobek do podejmowanie decyzji w sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia dziecka TAK / NIE *
- Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć dziecka na stronie
internetowej Żłobka TAK / NIE *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobka „Bąbel” w celach związanych
ze świadczeniem opieki dziennej nad dziećmi. Dane te będą chronione zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

......................................................
data

* właściwe podkreślić

.................................................
podpisy rodziców/opiekunów

