Data: …………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do
ŻŁOBKA „CZAR DZIECI”
ul. Garbary 3 85-229 Bydgoszcz

Proszę o przyjęcie Dziecka:………………………………………….....
Data urodzenia:………………………………………..
PESEL: …………………………….

do Żłobka „CZAR DZIECI” w Bydgoszczy, ul Garbary 3 i objęcie opieką od dnia ………………………

Adres zamieszkania dziecka:

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

………………………………………………………………….…………, gmina …….………...................................

Pozostałe informacje:

Mama

Tata

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania:

Adres zameldowania:

Numer dowodu

Numer dowodu

osobistego (ew.

osobistego (ew.

paszportu)

paszportu)

Nazwa i adres

Nazwa i adres

zakładu pracy:

zakładu pracy:

Telefon do domu:

Telefon do domu:

Telefon do pracy:

Telefon do pracy:

Telefon komórkowy:

Telefon komórkowy:

e-mail:

e-mail:

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza Rodzicami zgłoszonymi powyżej):

Imię i

Nr

nazwisko:

dokumentu
:

Imię i

Nr

nazwisko:

dokumentu
:

Imię i

Nr

nazwisko:

dokumentu
:

Dane na temat dziecka:

Czy dziecko ma alergię?

TAK / NIE

Jaką?:

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

TAK / NIE

W jakich godzinach?:

Czy dziecko jest leworęczne?

TAK / NIE

Czy dziecko informuje o

Czy dziecko jest praworęczne?

TAK / NIE

Czy dziecko często choruje?

TAK / NIE

potrzebach fizjologicznych?

Najczęstsze choroby:

Przebyte choroby zakaźne:

Czy dziecko miało wypadek/ki?

TAK / NIE

Ew. jakie

Rodzeństwo

TAK / NIE

Informacje o rodzeństwie (liczba,
wiek, imiona):

Czy dziecko jest pod opieką
lekarza specjalisty / poradni
specjalistycznej?

TAK / NIE

Jakiego ? / Jakiej?

TAK / NIE

Pozostałe ważne informacje o dziecku: ( Prosimy o wpisanie wszystkich ważnych wg Państwa informacji, które
powinniśmy wiedzieć o dziecku, aby jak najlepiej sprawować nad nim codzienną opiekę.)

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w
placówce naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób na
potrzeby Przedszkola „CZAR DZIECI”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Podpis Rodzica/Rodziców:

…………………………………………….

……………………………………

