Nowy Tomyśl, dnia ……………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA „ZŁOTY PROMYK” W NOWYM TOMYŚLU
od dnia ………………………………………….. 201…. roku
............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
(data i miejsce urodzenia)
.............................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka)

PESEL DZIECKA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli tak to jakim)
…………………………………………………….........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

PESEL

PESEL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
…………………………………………………….............................
(numer telefonu matki dziecka/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………………………….
(numer telefonu ojca dziecka/prawnego opiekuna)

……………………………………………………………………………
(adres poczty elektronicznej)

……………………………………………………………………..………
(adres poczty elektronicznej)

…………………………………………………….............................
(miejsce pracy matki dziecka/prawnego opiekuna,
nazwa zakładu pracy, adres, nr telefonu)

…………………………………………………………………………….
(miejsce pracy ojca dziecka/prawnego opiekuna,
nazwa zakładu pracy, adres, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(rodzeństwo dziecka; liczba, wiek)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym wniosku przez Żłobek „Złoty
Promyk” w Nowym Tomyślu w celach związanych z kwalifikacją i pobytem dziecka w placówce.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997r,Nr133,poz.883 ze zm.)
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z regulaminem organizacyjnym żłobka.
.................................................................................................
/czytelne podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów/

UWAGA !
Wnioski przyjmowane są w marcu bieżącego roku,
do wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka należy załączyć:
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – kopia
 W przypadku braku meldunku dziecka w wykazie ewidencji ludności należy
dostarczyć potwierdzenie zamieszkania w Gminie Nowy Tomyśl w postaci: umowa
najmu mieszkania, lub akt notarialny potwierdzający własność mieszkania, lub
zeznanie podatkowe potwierdzające opłacanie podatku od osób fizycznych na rzecz
gminy Nowy Tomyśl
 Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do żłobka,
 Zaświadczenie lekarskie o stosowanej diecie – jeśli dieta jest wymagana
 Kserokopia karty szczepień,
 Deklaracja ilości godzin przebywania dziecka w żłobku (wiążące do umowy).

Zapraszamy na stronę internetową: www.zlobekzlotypromyk.pl
Adres e-mail: zlobekzlotypromyk@gmail.com
Kontakt do placówki – Tel. 61 44 22 555

