KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
,, KRAINA MALUSZKA ,, W SĘDZISZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 20……/20……

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………………………
.
( Imię i nazwisko dziecka )
do Żłobka Samorządowego ,, Kraina Maluszka ,, , Osiedle Na Skarpie 8A, 28-340 Sędziszów.

I.DANE O DZIECKU
1. PESEL dziecka ………………………………
2. Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………………………………………..
3.Adres zamieszkania dziecka ( z kodem ) ……………………………………………………….
4.Adres zameldowania dziecka ( z kodem) ………………………………………………………
5.Godziny pobytu dziecka w Żłobku : od …………………………….. do …………………….

II.DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane
Imię
Nazwisko
PESEL
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej

Telefon kontaktowy
Nr dowodu osobistego

Matka/opiekunka prawna

Ojciec /opiekun prawny

III.INFORMACJE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Telefon do pracy

Telefon do pracy

Czas pracy od-do

Czas pracy od-do

Pieczątka zakładu pracy

Pieczątka zakładu pracy

IV.KRYTERIA NABORU

Lp.

KRYTERIA

1.

TAK

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
dziecko
Dziecko niepełnosprawne posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności
Rodzic/opiekun prawny wobec którego
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności , bądź całkowitą
niezdolność do pracy
Przebywanie w rodzinie zastępczej

2
3.

4.
5.
6.

NIE

Ilość punktów
rekrutacyjnych
(wypełnia żłobek)

Wielodzietność

Rodzeństwo korzystające ze żłobka

Do wszystkich kryteriów wymagane dokumenty potwierdzające
V.WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
1.Odżywianie :
•
•

mleko ( jakie ) ……………………………………………………………………………………………………….
ograniczenia pokarmowe , diety ……………………………………………………………………………

2.Dziecko pod stałą opieką lekarską- z powodu ……………………………………………………………….
•

Zalecenia lekarskie ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Alergie ………………………………………………………………………………………………………………………….

VI.ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz naszych , jako
jego opiekunów w celach rekrutacyjnych dziecka , a następnie w zakresie działalności Żłobka Samorządowego
,, Kraina Maluszka ,, w Sędziszowie , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016 poz.922 tj. z dnia 28.06.2016r.) , Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157). Oświadczam , że dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych mojego dziecka ( imię i nazwisko) na liście dzieci przyjętych do Żłobka
( bądź liście rezerwowej) , która będzie wywieszona na drzwiach wejściowych do Żłobka , celem
poinformowania o wynikach rekrutacji.

……………………………………………………….

…………………………………………………..

(data i podpis matki/opiekuna prawnego)

(data i podpis ojca/opiekuna prawnego)

VII.DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO ŻŁOBKA

Ilość uzyskanych punktów ………………………………………………………………………………………
Dziecko zostało przyjęte do Żłobka od dnia ………………………………………………………………….
Dziecko nie zostało przyjęte do Żłobka z powodu ……………………………………………………….

Sędziszów, dnia ………………………………..

Podpis Dyrektora

