Data i godzina przyjęcia wniosku

………………………………………….

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO ŻŁOBKA GMINNEGO W ADELINIE
1. Dane identyfikacyjne dziecka:
Imię/imiona

Nazwisko

PESEL

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Adres zameldowania,
jeżeli jest inny niż
zamieszkania
Data planowanego
przyjęcia do żłobka

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
Matka/prawna opiekunka
Imię

Ojciec/prawny opiekun
Imię

Nazwisko

Nazwisko

PESEL

PESEL

Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

Adres
zamieszkania
Adres
zameldowania
Telefon
kontaktowy
Adres e-mail

3. Informacje o pobycie dziecka w żłobku:
Deklarowane godziny pobytu dziecka w żłobku: od godz. ……………. do godz. …………….
4. Dodatkowe ważne informacje o dziecku (np. stałe choroby, wady rozwojowe,
alergie poświadczone zaświadczeniem lekarskim, przebyte choroby zakaźne, leki
przyjmowane na stałe)
………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Inne wskazania i przeciwskazania np. poradni specjalistycznej: …………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Ogólne informacje o dziecku, o których powinien wiedzieć personel żłobka (np.
przyzwyczajenia dziecka dot. zasypiania itp.) : ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Imię i nazwisko

Seria i nr dow. osobistego

Telefon

Uwagi

Oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od
chwili odebrania ze żłobka przez wyżej wskazaną, upoważnioną osobę.

………………..……
data

……………………………….

…………………………….

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

7.
1)
2)
3)
4)
5)

Zobowiązuję się do:
przestrzegania postanowień Statutu Żłobka Gminnego w Adelinie,
poinformowania żłobka o wszelkich zmianach w podanych we wniosku informacjach,
regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
przyprowadzania do żłobka dziecka zdrowego,
uczestniczenia w zebraniach rodziców.

8. Do wniosku załączono dokumenty:
Lp.

Dokumenty potwierdzające

Kryterium

Tak

1.

Dziecko z rodziny
wielodzietnej.

Załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna
potwierdzające wielodzietność. (Załącznik nr 4
do Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka
Gminnego w Adelinie)

2.

Niepełnosprawność dziecka.

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności

3.

Dziecko rodzica
niepełnosprawnego.

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności
rodzica.

4.

Dziecko wychowywane przez Załączniki: prawomocny wyrok sądu
jednego z rodziców.
rodzinnego orzekającego rozwód lub separację /
orzeczenie o władzy rodzicielskiej lub akt
zgonu rodzica / opiekuna

5.

Dziecko umieszczone w
rodzinie zastępczej

6.

Dziecko, którego rodzeństwo Załącznik: oświadczenie rodzica/opiekuna
korzysta z usług Żłobka.
prawnego

Załącznik: orzeczenie sądu o umieszczeniu
dziecka w pieczy zastępczej

9. Prawdziwość zawartych
własnoręcznym podpisem.
………………..……
data

Nie

w

niniejszym

wniosku

danych

potwierdzam

……………………………….

…………………………….

podpis matki/opiekunki prawnej

podpis ojca/opiekuna prawnego

DECYZJA DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W ADELINIE:

w dniu ………………………………. dziecko ………………………………………….
zostało ………………………………… do żłobka
przyjęte/nieprzyjęte
…………………………..
pieczęć i podpis

