PRZYJĘTE/NIE PRZYJĘTE

dnia ………………………….
Podpis Dyrektora …………………………………..

Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża Sp. z o.o.
ul. Aleja 1000-lecia 15a
89-650 Czersk
Tel. 533 206 396

Karta zgłoszeniowa do żłobka

Imię i nazwisko dziecka
PESEL dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Data i miejsce urodzenia
Data przyjęcia dziecka do żłobka
1.

POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Deklarowany czas pobytu dziecka w żłobku:
(proszę zaznaczyć krzyżykiem)
a. Czas pobytu dziecka w żłobku:



Pakiet 6 h ( 800-1400)
Pakiet 10,5 h (630-1700)

b. Wyżywienie:


2.

Pełne (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
Niepełne (obiad, podwieczorek)

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA

Imię i nazwisko
Wykształcenie
Seria i nr dowodu osobistego
Godziny pracy
Miejsce pracy
Telefon kontaktowy (kom.)

OJCIEC

3.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
a. Alergie (wymienić szczegółowo znane zagrożenia w kategoriach uczuleń
pokarmowych i wziewnych):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b. Zalecenia dotyczące diety:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c. Choroby przewlekłe:
………………………………………………………………………………………….
d. Wady rozwoju:
………………………………………………………………………………………….
e. Przyjmowane leki:
…………………………………………………………………………………………..
f. Potrzeby fizjologiczne:
 Dziecko samodzielnie korzysta z nocnika / toalety;
 Dziecko z pomocą opiekuna korzysta z nocnika / toalety jednak nadal nosi
pieluchę;
 Dziecko nie potrafi jeszcze korzystać z nocnika / toalety – nosi pieluchę.
g. Sen:
 Dziecko nie potrzebuje popołudniowej drzemki;
 Dziecko nie zawsze sypia, jednak sygnalizuje kiedy jest zmęczone i ma
ochotę się położyć;
 Dziecko zawsze śpi po obiedzie;
 Dziecko potrzebuje drzemki przed obiadem;
 Dziecko zasypia samo;
 Dziecko zasypia w obecności osoby dorosłej;
 Przyzwyczajenia, które ułatwiają zaśnięcie:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
h. Dziecko korzysta ze smoczka:
 Tak
 Nie
 Tak, ale tylko do snu
i. Czy dziecko pije mleko modyfikowane:
 Nie;
 Tak (ile razy dziennie, o jakich porach)
………………………………………………………………………………….
j. Ulubione potrawy dziecka:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
k. Czego dziecko nie lubi jeść:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
l. Czy dziecko było wcześniej pozostawiane pod opieką osób trzecich: żłobek, niania
itp.?
 Tak
 Nie
m. Jeśli tak, jak dziecko reagowało na rozstanie z rodzicami?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
n. W sytuacji kiedy dziecko jest smutne, zdenerwowane lub tęskni za rodzicami najlepiej
je rozweselić(np. ulubiona zabawka, piosenka, książeczka):

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
o. Co najbardziej dziecko lubi robić w domu, w co się bawi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
p. Czy znane są sytuacje, miejsca, rzeczy, których dziecko się boi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
q. Które z określeń najbardziej pasuje do Waszego dziecka?
 Spokojne, powolne, małomówne;
 Ruchliwe, żywe srebro, gaduła;
 Indywidualista, wszystko robi po swojemu, zrównoważone;
 Wrażliwe, nieśmiałe;
 Inne, opisać jakie:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
r. Ważne informacje o Waszym dziecku, jakie uważacie Państwo za istotne:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.

Osoby upoważnione do odbioru:
a. ………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

b. ………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

c. ………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

d. ………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

e. ………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej , upoważnioną przez nas osobę.

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

5.

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

Zobowiązuję się do:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

7.

przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów żłobka,
przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka zgodnie z deklaracją czasu pobytu dziecka,
odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną nauczycielowi na piśmie
zapewniającą dziecku opiekę,
przyprowadzania do żłobka dziecka zdrowego, a w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych –
natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi wystąpienia takiej choroby u dziecka,
uczestnictwa w zebraniach rodziców,
uaktualniania informacji o sytuacji prawnej dziecka,
podania do wiadomości żłobka i niezwłocznego uaktualniania danych dotyczących kontaktów
adresowych i telefonicznych rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

Zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania opłaty za pobyt, posiłki dziecka w
żłobku
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA WIZERUNKU
Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
Dane dotyczące miejsca, telefonu i czasu pracy rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego
kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających np. choroba dziecka, wypadek itp.
Wszystkie dane osobowe będą udostępniane tylko pracownikom żłobka.
Zobowiązujemy się do powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących ww. danych.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie dla potrzeb żłobka danych osobowych.
Oświadczamy, iż przedłożone przez nas powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz
jesteśmy świadomi odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor żłobka może prosić o okazanie dokumentów w celu
weryfikacji danych podanych w karcie zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych
związanych z realizacją zadań statutowych żłobka oraz z prowadzoną rekrutacją, zgodnie z ustawą z 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).
Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża Sp. z
o.o. w Czersku.

WYRAŻAM ZGODĘ:
a. Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie do wyżej wymienionych
słów;
b. Na przeglądy czystości dziecka przez personel żłobka;
c. Na publikowanie zdjęć dziecka w prasie, mediach społecznościowych oraz na stronie
internetowej żłobka.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………….
(podpis opiekuna/rodzica)

