data wpływu: ………….. Nr rejestru …………..

....................................................
( pieczęć Żłobka )

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Nr 1
ul. Bażyńskich 24/26

w Toruniu.

Żłobek drugiego wyboru Nr ………… ul……………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

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

urodzona/y ............. - …........ - ................
dzień

miesiąc

Nr PESEL ………………………………………………………………………………….…..

rok

1.Termin przyjęcia dziecka do Żłobka: ……………………………………………………………………………………………….………………..
2. Planowany czas pobytu dziecka w Żłobku: od godz. ……………………….. do godz. ………….……………………
3. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………..…….
4.Istotne uwagi o dziecku: stan zdrowia (dziecko pozostające pod opieką poradni specjalistycznej, wymagające szczególnej opieki,
stosowana dieta ), rozwój psychofizyczny…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych
Rodzic/opiekun prawny
Imię i Nazwisko

Matka

Ojciec

Wymiar etatu

Wymiar etatu

________________________________
( Zakład pracy, data, podpis )

_______________________________
( zakład pracy, data, podpis)

Dowód osobisty – seria, numer
PESEL
Adres zamieszkania/ adres do korespondencji
do pracy
Telefon

komórkowy
domowy

Adres poczty elektronicznej
Godziny pracy
Wykonywany zawód
Liczba dzieci w rodzinie
Uwagi

( np. rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka,
dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono stopień
niepełnosprawności, dziecko samotnej matki lub ojca itp.)

Informacja pracodawcy o zatrudnieniu ,
Informacja uczelni, szkoły o nauce .

Oświadczam ,że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz jestem umocowana/y do złożenia wniosku
w imieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych .Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Toruń, dnia ….………… .

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

( podpis rodzica / opiekuna prawnego )
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek dla potrzeb niezbędnych i związanych z rekrutacją oraz z realizacją procesu opieki i
wychowania mojego dziecka -zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź .zm. ).
……………………………………………
( podpis rodzica/opiekuna prawnego )

1.Kwalifikacja dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1
1) zakwalifikowano dziecko do Żłobka …………………………………………………………………………………...
2) wpisano dziecko na listę rezerwową Żłobka ………………………………………………………………………….
3) nie zakwalifikowano dziecka do Żłobka ( odmowa przyjęcia ) z powodu ……………………………………………
2. Przyjęcie dziecka do Żłobka: Grupa dziecięca ……… od dnia ………………….
( podpis Dyrektora Żłobka )

3. Wypis /rezygnacja ze Żłobka data:

…………………………………………………………………….

