KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami

Proszę o przyjęcie dziecka do żłobka

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa i adres placówki
1. Mazowiecka, Rzeszów
2. Zelwerowicza, Rzeszów
3. Jasionka, Jasionka
-podkreślić prawidłowe-

………….....................................................

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Dane osobowe dziecka
Imiona
Nazwisko
PESEL
data urodzenia
dzień

miesiąc

rok

miejsce urodzenia
Adres zameldowania dziecka
miejscowość

kod pocztowy
ulica
nr domu
nr mieszkania
Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
Tak
Nie
jeżeli tak, to jakim;
dziecko posiada rodzeństwo,

Tak

jeśli tak to proszę podać liczbę i wiek:

dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
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Nie

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICOW DZIECKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE RODZICÓW
imię, nazwisko matki dziecka
data urodzenia matki dziecka,
numeru PESEL matki dziecka lub numer i serię
dokumentu potwierdzającego jej tożsamość
adres poczty elektronicznej i numer telefonu

miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania
nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców
– o ile pracują lub pobierają naukę;
adres zamieszkania (jak inny niż dziecka)

imię, nazwisko ojca dziecka
data urodzenia ojca dziecka,
numeru PESEL ojca dziecka lub numer i serię
dokumentu potwierdzającego jej tożsamość
adres poczty elektronicznej i numer telefonu

miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania
nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców
– o ile pracują lub pobierają naukę;
adres zamieszkania (jak inny niż dziecka)
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OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL lub Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w żłobku

TAK

NIE

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL lub Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w żłobku

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL lub Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w żłobku

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
PESEL lub Seria i numer dowodu osobistego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu
weryfikacji tożsamości w żłobku

Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji powyższych informacji.
Podmiot prowadzący żłobek przetwarza dane, o których mowa powyżej, wyłącznie w związku z
rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji
i przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust.1 ustawy
z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

data podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca! opiekuna prawnego

……………………………………..............................

…………………………………………………………
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