WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŻŁOBKA GMINNEGO „BAJKOWA KRAINA” W NIEMCACH
I.

DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zameldowania (stały / czasowy)* …………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………….
4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………
5. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy dziecko uczęszczało już do żłobka

tak / nie*

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II.

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA*
MATKA / OPIEKUNKA*

OJCIEC / OPIEKUN*

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres zameldowania (stały / czasowy)*

Adres zameldowania (stały / czasowy)*

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Informacja o stopniu niepełnosprawności:

Informacja o stopniu niepełnosprawności:

Znaczny, umiarkowany, lekki, nie dotyczy.*

Znaczny, umiarkowany, lekki, nie dotyczy.*

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

PESEL

PESEL

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza*
2. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ………………………………………………………………………..
3. Rodzina posiada kartę dużej rodziny

tak / nie*

4. Dane rodzeństwa (imię, nazwisko, wiek) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

5. Czy dziecko posiada rodzeństwo w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Niemcach tak / nie*
6. Informacja dotycząca miejsca pracy rodziców / opiekunów*
MATKA / OPIEKUNKA*

OJCIEC / OPIEKUN*

Miejsce zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia:

Telefon do pracy :

Telefon do pracy :

Zawód:

Zawód:

Czas pracy od – do:

Czas pracy od – do:

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Jednocześnie zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat związanych z kosztami wyżywienia i
pobytu dziecka w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Niemcach, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

……………………………………..
miejscowość, data

……….……………………………………………
podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki*

RODZICE / OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZNI SĄ DO:
1.
2.
3.

Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu Żłobka Gminnego
„Bajkowa Kraina” w Niemcach.
Zapoznania się z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Niemce w sprawie opłaty za żywienie oraz
świadczenia udzielane prze Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Niemcach.
Niezwłocznego poinformowania Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach o każdej zmianie ww.
danych osobowych własnych oraz dziecka.

UWAGA
Za korzystanie z dodatkowych zajęć oraz ubezpieczenia rodzic / opiekun obowiązany jest do uiszczenia
dodatkowych opłat. Zapoznałem się:

……………………………………..
miejscowość, data

…………….……………………………………………
podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów wewnętrznych Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka dla celów Żłobka
Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926, ze zm.).

……………………………………..
miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

…………….……………………………………………
podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki*

