KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „NAZARET”
w Tarnobrzegu
ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. 797 592 193; 730 699 959

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

Niepublicznego Żłobka „Nazaret” w Tarnobrzegu przy ulicy Konstytucji 3 Maja 6

od dnia ………………………………….
I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………….…
Adres zamieszkania……………………………………………………………..…………………...
PESEL……….………………………………………………………………………………………
Choroby stałe i przebyte……………………………………………………………………….........
inne…………………………………………………………………………………..………………
Dieta …………………………………………………………………………………………………
(stosowna do wieku, inna, – jaka?)
…………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………...…………..
Uwagi rodzica dotyczące dziecka (np. pory posiłków, szczególne przyzwyczajenia i potrzeby, inne ważne uwagi)

……………………………………………………………………………………………..…..…….
……………………………………………………………………………………………...………..
………………………….……………………………………………………………………………
Dziecko aktualnie uczęszcza do innego żłobka

-

(tak, nie)*

Dziecko samotnie wychowywane przez pracującą matkę, ojca

-

(tak, nie)*

Dziecko, którym aktualnie opiekuje się osoba trzecia

-

dziadek, babcia ,niania itp.)

Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono stopień niesprawności bądź całkowitą niezdolność
do pracy lub samodzielnej egzystencji

-

(tak, nie)*

Rodzina dziecka korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - (tak, nie)*
Jedno z rodziców jest pozbawione praw rodzicielskich

-

(tak, nie)*

Imię i nazwisko lekarza opiekującego się dzieckiem………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):

MAMA

TATO

Imię i nazwisko

…………………………………

………………………..………….

PESEL

…………………………………

………………………..….………

e-mail………………………….

e-mail………..……….….……….

Adres zamieszkania rodziców………..……………………………………………………………………………
Nazwa, adres i telefon zakładu
pracy

...................................................

.......................................................

…………………………………..

……………………….……………

komórka

…………………………………

…………………….…..………….

domowy

…………………………………

…………………….…..……...….

Numery telefonów kontaktowych:

I.
UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA ZE ŻŁOBKA
NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Imię i nazwisko

Lp

Numer dowodu
osobistego

Stopień
pokrewieństwa

telefon

1.
2.
3.
IV.

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW
Niniejszym zobowiązujemy się do:








Przekazywania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych informacjach.
Regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w żłobku w terminie do 15 każdego
miesiąca.
Przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach.
Przyprowadzania dziecka zdrowego.
Uczestniczenia w zebraniu organizacyjno-informacyjnym.
Powiadomienia Dyrektora o rezygnacji ze żłobka z tygodniowym wypowiedzeniem
ze skutkiem na koniec miesiąca.

V.

WYRAŻAMY ZGODĘ ( tak, nie *) na interwencję medyczną w przypadku zagrożenia życia

naszego dziecka .
VI.
1.
2.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH TREŚCI ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Uprzedzeni o Odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do żłobka w dniu
ustalonym przez żłobek i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 7 dni, dziecko
zostaje wykreślone z listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka.

3.

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez
Niepubliczny Żłobek „Nazaret” w Tarnobrzegu poprzez przetwarzanie w pamięci
komputera, wytwarzanie techniką cyfrową, elektroniczną, udostępnianie za pomocą wizji
w serwisach tekstowych, multimedialnych i medialnych, publikowanych na stronie
internetowej przedszkola, w tv lokalnej i katolickiej oraz na gazetkach ściennych.

4.

Upoważniam żłobek do decydowania o formie i czasie emisji wizerunku mojego dziecka
oraz gromadzeniu danych w portfolio.

5.

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w/w formularzu, niezbędnych w realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej żłobka.

Uwaga
Dyrektor Żłobka może poprosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych
w niniejszej Karcie zgłoszenia.

……………………….

……………………

data i podpis matki

data i podpis ojca

Informacje zawarte w niniejszej Karcie zgłoszenia stanowią tajemnicę służbową i materiał pomocniczy
przy kwalifikacji dzieci do Żłobka.

DECYZJA DYREKTORA
Decyzją Dyrektora dziecko ………………………………………………………………………….….
-

zostało

zakwalifikowane

do

Niepublicznego

Żłobka

„Nazaret”

w

Tarnobrzegu

od dnia………………………………………
-

Nie zostało zakwalifikowane z powodu……………………………………………….…….

…………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

*niepotrzebne skreślić

