Data wpływu formularza:
Godzina wpływu formularza:
Podpis osoby przyjmującej:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
GMINNEGO W DEBRZNIE
1. Dane personalne dziecka:
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL
2. Dane personalne rodziców dziecka:
MATKA
Imię
Nazwisko
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Telefon
OJCIEC
Imię
Nazwisko
PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Telefon
3. Adres zamieszkania rodziców i dziecka:
Adres zamieszkania
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
4. Miejsce pracy rodziców:
MATKA
Nazwa firmy
Adres
OJCIEC
Nazwa firmy
Adres

Nr lokalu

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

5. Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w Statucie Żłobka i załącznikach do
wniosku potwierdzających ich spełnienie
we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
TAK
Samotne wychowywanie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
dziecka w rodzinie
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem
Niepełnosprawność
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
jednego z rodziców
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
równoważne
dziecka
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Ne 127, poz.721 z późn.
Zm.)
Niepełnosprawność
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
obojga rodziców dziecka
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Ne 127, poz.721 z późn.
Zm.)
Dziecko wychowuje się
Prawomocny wyrok o ustanowieniu rodziny zastępczej
w rodzinie zastępczej
Dziecko wychowuje się
Oświadczenie, że dziecko jest członkiem rodziny
w rodzinie wielodzietnej
wielodzietnej oraz zaświadczenie o zatrudnieniu obojga
(troje i więcej), których
rodziców
oboje rodzice pracują
Dziecko rodziców obojga
Zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
pracujących

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w żłobku:
Czas pobytu dziecka z żłobku
od

do

7. Informacje o dziecku:
dotyczące jego stanu zdrowia mogące mieć szczególne znaczenie podczas pobytu dziecka
w żłobku
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………............................................................
Oświadczenie:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń
Debrzno, dnia………………………………..….
k

……………………………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych/

Zapoznałem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez Żłobek Gminny w Debrznie
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
Debrzno, dnia……………………………..

……………………………………………………………
podpis rodziców/opiekunów prawnych/

NIE

