KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Deklaruję chęć rozpoczęcia pobytu dziecka od:
……………………………………………………..
DANE DZIECKA
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..…..……………………
3. PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………..
DANE MATKI (OPIEKUNA PRAWNEGO):
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..………………………...
2.

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………...…………………

3. Seria i numer dowodu: …………………………………………………………………………………………….…………….
4. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….…………………...
5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………………..…...……..
6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….…………………...
7. Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………..……………………
8. Adres i telefon zakładu pracy: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DANE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO):
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..………………………...
2.

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………...…………………

3. Seria i numer dowodu: …………………………………………………………………………………………….…………….
4. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….…………………...
5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………………..…...……..
6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….…………………...
7. Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………..……………………
8. Adres i telefon zakładu pracy: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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INFORMACJE O DZIECKU
1. Czy dziecko jest urodzone przed 37. tygodniem ciąży? TAK / NIE *


Jeśli „TAK”: w którym tygodniu urodziło się dziecko?: …………………..

2. Czy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność? TAK / NIE *
3. Czy dziecko jest przewlekle chore? TAK / NIE *


Jeśli „TAK”: na jaką chorobę choruje?: ……………………………………………………………………………..

4. Czy dziecko nadal karmione jest piersią? TAK / NIE *
5. Czy dziecko posiada podstawowe szczepienia ochronne? TAK / NIE *
6. Czy dziecko posiada alergie, alergie/nietolerancje pokarmowe? TAK / NIE *


Jeśli „TAK”: jakie to alergie/nietolerancje?:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Czy dziecko posiada rodzeństwo? Jeśli tak, w jakim wieku?:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Czy dziecko ma kontakt z rówieśnikami? TAK / NIE *
9. Charakter i przyzwyczajenia – proszę krótko opisać swoje dziecko, co lubi, czego nie lubi, czy
potrafi posługiwać się łyżką, czy korzysta z nocnika, czy śpi w ciągu dnia itp.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Orientacyjne godziny pobytu dziecka w żłobku: …………………………………………………………………………………
Czy któryś z rodziców ma ograniczone prawa do dziecka lub jest ich całkowicie pozbawiony?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

…………..………………………
podpis rodzica/opiekuna

Oświadczam, że wyżej podane informacje zgadzają się ze stanem faktycznym.

……………..……………………
podpis rodzica/opiekuna
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w
przeprowadzenia rekrutacji do Niepublicznego Żłobka „Krasnoludek” w Spalonej.

……..……………………………
podpis rodzica/opiekuna

Podpisy obojga rodziców/opiekunów
prawnych:

Potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszenia:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………….…………….……………………………
pieczęć i podpis dyrektora
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