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1. Dane Matki/Opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko:

Adres załsęldgwanią: ul icalwieś

kod pocztowy miejscowośó

pracy:

ijunclacja Roztłojtl
Gospoci,rrki i lnnovr.tcji
i r-n. [:ugen iusza Kt''iat kotłskicc;o

Formularz rekrutacyjny do żłobka.

Łuków, data:

.PESEL:

......, rr domu/lokalu ...

powiat

Załącanik Nr 4
do 7,arząĄzenta Nr l 02020

Dyrektora Złobka Gminnego Maluch w Łukowie
z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie ustalęnia zasad rełrutacji dzieci
do Złobka Gminnego Maluch w Łukowie

mreJsce

województwo'.........

Adres zamieszkania: ulica/wieś ..... ..., nr domu/lokalu

kod pocztowy miejscowość powiat

wojewódawo

Dane kontaktowe: nr telefonu.... e-mail

pracy:.......

2. Dane Ojca/Opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko: PESEL:

Adreszauęldswa4[a: ulica/wieś ......' nr domu/lokalu

kod pocztowy

wojewódawo

mleJscowosc powiat

Adres zamieszkania: ulica/wieś

kod pocztowy miejscowośó

nr domu/lokalu ..........

województwo

Dane kontaktowe: nr telefonu.....

f.,
ttr

e-mail ....

powiat

..... miejsce
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Projekt rcalizowoty w ramach Regionalnego Programu Operacyircgo Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

3. Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko: .....''' ....PESEL:

Data urodzenia: .......

Adresząmęldqwąnlą: ulica/wieś ...' ....., ilr domu/lokalu

powiatkod pocztowy miejscowośó

województwo .......

Adres zamieszkania: ulica/wieś nr domu/lokalu

kod pocztowy

województwo

, miejscowośó powiat

4. Planowany termin poslania dziecka do żilobka (miesiąc, rok):........

5. fnne informacje:

a)Czy dziecko jest alergikiem? Jeśli tak, prosĘ podaó na co jest uczulone.

b) Czy dziecko posiada orzeczenie o niepohosprawności? Jeśli taĘ proszę podaó stopień iprzyczynę

nĘehosprawności oraz okres, najaki zostało wydane orzpczenie.

e) Czy dziecko posiada opinię o potzebie wczesnego wspomagania rozwoju? Jeśli taŁ proszę podaó

ze względu na jakie trudności mstaławydana ww. opinia.

d) Czy dziecko choruje przewlekle? Jeśli tak, proszę wskazać więcej informacji.

e) Czy potrzebują Państwo wydfuzenia czasu opieki nad dzieckiem, poza standardowymi godzinami

pracy żłobka (czyli od 6.30 do 17.00)? Jeśli tab proszę podaó o jaki przsdział c7aso\i/y chodzi: od

f) Inne istotne informacje

oświadczam, iż pnedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem
faĘcznym i wyrażam zgodę na wykonystywanie w/w danych w celu przetwarzania ich wyłącznie w związku z
rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki (art.6 ust1 lit b, c oraz art 9 ust 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE| 2076/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pnepływu takich
danych oraz uchylenia dyreĘwy 95A6rwE
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Data i podpis Rodzica/Opiekuna


