ANEKS DO KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Zgoda rodziców na udział w wycieczkach i udostępnianie zdjęć na stronie
internetowej.
Żłobek realizując cele wychowawczo – dydaktyczne, organizuje w każdym roku pobytu
dziecka w żłobku różne formy wyjść lub wyjazdów poza teren żłobka.
Wszelkie spacery, wycieczki, imprezy odbywają się środkami komunikacji miejskiej,
autokarem, pociągiem a także pieszo. Żłobek zapewnia ilość opiekunów zgodnie z
regulaminem wycieczek. Przed każdą wycieczką nauczyciel przedstawia regulamin i
harmonogram wycieczki. Miejscem wycieczek, spacerów lub imprez zazwyczaj jest:
- najbliższą okolica żłobka;
- park, plac zabaw w pobliżu;
- kino, teatr, muzeum.
Nauczyciele poszczególnych grup lub dyrektor w formie ogłoszenia zapoznają rodziców na
stronie internetowej i tablicy ogłoszeń z planem i terminem konkretnej wycieczki. Z przyczyn
niezależnych termin wycieczki może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną powiadomieni w
sposób przedstawiony powyżej.
Podczas każdej wycieczki, uroczystości, spaceru czy zajęć, które odbywają się w żłobku
nauczyciele fotografują zmagania dzieci i ich udział w poszczególnych zabawach, zajęciach
czy wycieczkach. W związku z tym prosimy Państwa, aby w celu usprawnienia procedury
wyrażania zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział dziecka w wycieczkach, spacerach,
imprezach, oraz możliwości upowszechniania zdjęć Państwa dziecka na stronie internetowej
żłobka, gazetkach placówki oraz kronice placówki złożyli Państwo swoje podpisy w
wymienionych punktach.
1. Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz upowszechnianie zdjęć mojego dziecka
.............................................................. na stronie internetowej żłobka, stronie żłobka
prowadzonej na Facebook, gazetkach placówki oraz kronice placówki
...............................................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................. we
wszystkich wycieczkach, spacerach, imprezach organizowanych przez Żłobek, w każdym
roku pobytu mojego dziecka w żłobku. Oświadczam, że przed każdą wycieczką zapoznam się
z regulaminem i harmonogramem wycieczki, który dodatkowo będzie zamieszczony na
gazetce dla rodziców.
...............................................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

3. Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w określonym rodzaju wycieczki. Proszę
podać rodzaj wycieczki oraz przyczyny ewentualnych przeciwwskazań lekarskich do udziału
dziecka w określonym rodzaju wycieczek
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów
4. Przyprowadzenie dziecka do żłobka w dniu wycieczki po jego nieobecności oznacza moją
zgodę na uczestnictwo w niej mojego dziecka
..................................................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów
5. W przypadku zmiany mojej decyzji, dotyczącej zgody na udział dziecka w wycieczkach,
spacerach, imprezach zobowiązuję się dokonać tego w sposób pisemny i przekazać
nauczycielowi – wychowawcy mojego dziecka.
..................................................
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Dane personalne dziecka
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..
Adres ......................................................................................................................
Data urodzenia ........................................................................................................
Nr tel. kontaktowego ................................................................................................
PESEL .....................................................................................................................
Inne ważne informacje (np. uczulenia, zażywane leki)
................................................................ .. ..............................................................

………………………………….
podpis ojca

…………………………………
podpis matki

