Załącznik 1 do
Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka Publicznego w Karolewie

….............................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
….............................................................................
/adres/

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:
…............................................................................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka/
wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

1
2
3
4

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem
pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez żłobek w zakresie i w celu zapewnienia
dziecku prawidłowej opieki. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6
kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 § 1 k.k. : „Kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8”. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 § 6 k.k.).

…......................................, dnia …............................
/miejscowość/

…...............................................................
/c zytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

Załącznik 2 do
Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka Publicznego w Karolewie

….............................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
….............................................................................
/adres/

OŚWIADCZENIE
rodzica samotnie wychowującego dziecko
Oświadczam, że w dniu składania wniosku o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka Publicznego w
Karolewie samotnie wychowuję dziecko. Oświadczam, że nie zamieszkuję wspólnie z ojcem
dziecka/matką dziecka oraz, że nie wychowuję dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem
pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez żłobek w zakresie i w celu zapewnienia
dziecku prawidłowej opieki. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6
kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 § 1 k.k. : „Kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8”. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 § 6 k.k.).

…......................................, dnia …............................
/miejscowość/

…...............................................................
/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

Załącznik 3 do
Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka Publicznego w Karolewie

….............................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
….............................................................................
/adres/

OŚWIADCZENIE
o zgłoszeniu do żłobka dziecka posiadającego rodzeństwo kontynuujące opiekę w Żłobku lub
wychowanie przedszkolne w Przedszkolach Samorządowych w Borku Wlkp., w Karolewie lub
w Zimnowodzie.
Oświadczam, że moje dziecko …..........................................................................................................
/imię i nazwisko/

ma rodzeństwo w :
Lp

Imię i nazwisko rodzeństwa

Miejsce kontynuacji opieki/wychowania przedszkolnego

1.
2.
3.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem
pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez żłobek w zakresie i w celu zapewnienia
dziecku prawidłowej opieki. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6
kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 § 1 k.k. : „Kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8”. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 § 6 k.k.).

…......................................, dnia …............................
/miejscowość/

…...............................................................
/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

Załącznik 4 do
Karty zgłoszenia dziecka
do Żłobka Publicznego w Karolewie

….............................................................................
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
….............................................................................
/adres/

OŚWIADCZENIE
obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo,
uczących się lub studiujących
Oświadczam/y, że w dniu składania wniosku o przyjęcie mojego dziecka do Żłobka Publicznego w
Karolewie pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Lp.

Imię i nazwisko rodzica

Nazwa zakładu pracy/działalności gospodarczej/

1.
2.

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji do żłobka, w tym w systemach informatycznych. W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem
pozytywnym wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez żłobek w zakresie i w celu zapewnienia
dziecku prawidłowej opieki. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6
kodeksu karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 § 1 k.k. : „Kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8”. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 § 6 k.k.).

…......................................, dnia …............................
/miejscowość/

…...............................................................
/c zytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

