KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „NAZARET”
w Tarnobrzegu
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Żłobka „Nazaret” w Tarnobrzegu
od dnia ………………………………….
I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
Pesel dziecka
Adres miejsca zamieszkania
Adres zameldowania
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW

Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
Miejsce pracy -- adres i telefon
Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej
miejsce pracy -- adres i telefon
III.

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA.

Niniejszym, upoważniam do odbierania mojego dziecka ze żłobka następujące osoby:

Lp
1.
2.
3.

Imię i nazwisko

Numer dowodu
osobistego

telefon

IV.
ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW
Niniejszym zobowiązujemy się do:

•
•
•
•
•
•
V.

Przekazywania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych informacjach.
Regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w żłobku w terminie do 10 każdego
miesiąca.
Przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach.
Przyprowadzania dziecka zdrowego.
Uczestniczenia w zebraniu organizacyjno-informacyjnym oraz procesie adaptacji.
Powiadomienia Dyrektora o rezygnacji ze żłobka z tygodniowym wypowiedzeniem
ze skutkiem na koniec miesiąca.

WYRAŻAMY ZGODĘ (

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

naszego dziecka .
VI.
1.
2.

3.

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.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w/w
formularzu, niezbędnych w realizacji funkcji dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
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)

