Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2019
Dyrektora Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach
z dnia 18 lutego 2019 roku

.............................................................................
/Imię i nazwisko wnioskującego Rodzica (opiekuna prawnego)/

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKO-GMINNEGO ŻŁOBKA W DALESZYCACH

1. Dane dziecka:
a) Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................,
b) PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data urodzenia: _ _ - _ _ -_ _ _ _

c) Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................
d) Czy dziecko uczęszczało już do żłobka (tak/nie)*, nazwa placówki:
....................................................................................................................................................
e) dziecko posiada/nie posiada rodzeństwa* (jedno, dwoje, więcej)*
f) dziecko posiada rodzeństwo w Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach (tak/nie)*
2. Informacje o stanie zdrowia:
a)

dziecko urodzone w porodzie: przedwczesnym, o czasie, po terminie*, uzyskało liczbę

punktów wg Apgar: .....................................
b)

odżywianie:

- mleko (jakie) ...........................................................................................................
- ograniczenia pokarmowe, diety:…………………………………………………..
c)

przebyte choroby zakaźne i

inne................................................................................................
d)

pobyty w szpitalu (z jakiego

powodu).......................................................................................
e)

dziecko pod stałą opieką lekarską (z jakiego powodu)

f)

zalecenia

lekarskie: ...................................................................................................................
3.

Dane rodziców/opiekunów prawnych:
a) Adres zamieszkania:...................................................................................................................
b) Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ...............................................................................

c)

Nr telefonu matki/opiekuna prawnego)

………………………………………………………..
d)

Numer PESEL matki: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego .................................................................................

f) Nr telefonu ojca/opiekuna prawnego)………………………………………………………..
g) Numer PESEL ojca: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
h) Dodatkowy telefon do dyspozycji żłobka : .................................................................
i) e-mail:.......................................................................

3. Informacje o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych
Ojciec/opiekun prawny

Matka/opiekun prawny

Miejsce pracy/pobierania nauki*

Miejsce pracy/pobierania nauki*

Telefon

Telefon

Czas pracy od - do

Czas pracy od - do

5.Dodatkowe informacje o dziecku: (stała choroba, wady rozwojowe, alergie)
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Uwaga!
Podane w zgłoszeniu informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym i będą wykorzystywane przez personel żłobka w celu
umożliwiania szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w wymagającej tego sytuacji.
W celu odnotowania szczepień ochronnych, przy przyjęciu należy przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka do wglądu lub
kserokopię karty szczepień.
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Daleszyce,dnia .......................................

....................................................................
(podpis ojca/opiekuna i podpis matki/opiekuna)

*właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE

Ja, …………………………………………………………………………………oświadczam,
iż zapoznałe(am) się z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka.

………………………
(podpis Rodzica)

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)
1.

2.

Samotne wychowywanie dziecka
załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub inny
dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka
Oboje rodzice:
•
Pracują – załącznik: zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę
w dacie okresu rekrutacyjnego;
•
uczą się w trybie dziennym - załącznik: zaświadczenie z uczelni;

•

prowadzą działalność gospodarczą – załącznik: wydruk z CEIDG

3

Dziecko, którego rodzice korzystają z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
załącznik: zaświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych) o korzystaniu z pomocy
społecznej

4.

Wielodzietność rodziny dziecka
załącznik: kserokopia Karty Rodziny

Decyzja Dyrektora o przyjęciu dziecka do Żłobka
Dziecko zostało przyjęte od dnia ..........................................................................................
Dziecko nie zostało przyjęte z powodu ................................................................................

Daleszyce, dnia ..............................

..............................................

(podpis Dyrektora)

