Klub Malucha „Małe Rączki”- żłobek
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KLUBU MALUCHA

Imię i nazwisko dziecka...........................................................................................
PESEL.....................................................
Data urodzenia.............................................. Miejsce urodzenia.........................
(dzień – miesiąc – rok)
Adres zamieszkania.................................................................................................
Adres zameldowania...............................................................................................
Godziny pobytu dziecka w Klubie Malucha od:.......................... do ...................

I. Dane dotyczące rodziców/ opiekunów
MATKA

OJCIEC

Nazwisko i imię.......................................

Nazwisko i imię..........................

Miejsce pracy...........................................

Miejsce pracy..............................

Godziny pracy.........................................

Godziny pracy............................

Tel. kontaktowy....................................... Tel. kontaktowy..........................
Nr dowodu osobistego............................

Nr dowodu osobistego................

PESEL……………………………………………..

PESEL……………………………………

RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia)
….......................................................................................................................
….......................................................................................................................
RODZINA: pełna/niepełna (niepotrzebne skreślić)

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:
Dane dotyczące dziecka:
– Czy dziecko przebywało już w żłobku lub z nianią czy opiekunką?...................................
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. …………
– przebyte choroby zakaźne/ stan zdrowia…………………………………………………..
…………………………………………………………...…………………………………..
……………………………………………………………………………………
– czy dziecko jest szczepione zgodnie z zaleceniami………………………………………………………
– alergie pokarmowe/ uczulenia i wymogi dietetyczne……………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
– czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?.................................................................
– czy dziecko śpi w ciągu dnia ? proszę podać godziny …………………………………………………
– czy dziecko ma szczególne uzdolnienia, upodobania, rodzaje zabaw. Jakie?.....................
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. ……………………………
– jak dziecko zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami?..................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
– inne informacje dotyczące dziecka, o których rodzice chcieliby poinformować opiekunki.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………….

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu Klubu malucha.
2. Podawania do wiadomości Klubu malucha jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach.
3. Przyprowadzenia i odbierania dziecka z Klubu malucha osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną w karcie na piśmie.
4. Regularnego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie w Klubie malucha w wyznaczonym
terminie.
5. Przyprowadzania do Klubu malucha tylko zdrowego dziecka.
6. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

IV. OSOBY DOROSŁE, UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z KLUBU MALUCHA
(PODAĆ STOPIEŃ POKREWIEŃSTWO )

OŚWIADCZENIE

I. Do odbioru dziecka z Klubu Malucha „Małe Rączki” w Sierakowicach upoważniam/y
następujące osoby:
…………………………………………………………………………………………………..............
imię i nazwisko stopień pokrewieństwa miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

…………………………………………………………………………………………………..............
imię i nazwisko stopień pokrewieństwa miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

……………………………………………………………………………………………......................
imię i nazwisko stopień pokrewieństwa miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru z Klubu malucha przez upoważnioną powyżej przez nas osobę. Upoważnienie jest ważne
do chwili odwołania.

II. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w spacerach poza
terenem Klubu Malucha.
III. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć
na stronie internetowej Klubu Malucha oraz portalu Facebook.
IV. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Statutu i Regulaminu Klubu Malucha „Małe
Rączki” w Sierakowicach i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
V. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem
faktycznym i wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych przez Klub Malucha w celu
przetwarzania ich dla potrzeb zadań statutowych placówki (Na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych).

Czytelny podpis matki

Czytelny podpis ojca

…..................................

…...................................

data złożenia karty:...........................................

*niepotrzebne skreślić

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
W NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU – Klub Malucha „Małe Rączki” w Sierakowicach
Zawarta w dniu ................................................................ pomiędzy:
1. Żłobkiem – Klub Malucha „Małe Rączki” Olga Olender, z siedzibą w Rumi, zwanym w
dalszej treści umowy : „Żłobkiem”
a
2. Rodzicem / opiekunem prawnym dziecka ………………...…………........................
(imię i nazwisko dziecka)

Panem/Panią ……………………………………................................

zamieszkałym …………………………………………………..............................................
legitymującym się dowodem osobistym seria/nr ……………… PESEL……………............
zwanym w dalszej treści umowy „Rodzicem”
§ 1.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w Żłobku dla dziecka
(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………..
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ............................................... do 31.01.2022.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
wynoszącego okres do końca miesiąca, w którym dziecko uczęszcza do placówki.
§3
1. Żłobek zobowiązuje się do:
a) realizacji celów i zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
b) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w czasie pobytu w żłobku;
c) sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku i potrzeb
rozwojowych;
d) wspomagania wychowawczej roli rodziny;
2. Żłobek umożliwia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach:
a) zajęcia dydaktyczne;
b) zajęcia muzyczno- ruchowe;
c) zajęcia plastyczne;
d) zajęcia z nauki samodzielności;
e) gimnastyka;
f) imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki;
g) zabawy na świeżym powietrzu.

3. Żłobek zapewnia 4 posiłki dziennie:
a) I śniadanie;
b) Obiad I danie;
c) Obiad II danie;
d) podwieczorek.
4. Zasady i zakres świadczonych usług, a także funkcjonowania Żłobka określa statut.
§4
Rodzice zobowiązują się do:
a) zapoznania się i przestrzegania statutu Żłobka ;
b) osobistego przyprowadzania dziecka do żłobka i odebrania go po zakończeniu zajęć lub
pisemnego upoważnienia do tego osoby trzeciej – pełnoletniej;
c) przyprowadzenia do Żłobka dziecka zdrowego i zdolnego do zajęć;
d) informowania dyrektora lub nauczyciela grupy o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku;
e) terminowego uiszczania do 5 dnia każdego miesiąca, z góry, miesięcznej opłaty za Żłobek;
f) wpłacenia przy podpisaniu umowy jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej.
§5
1. Rodzic zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Żłobka następujących opłat:
a) Comiesięczna opłata czesnego, płatna przez 12 miesięcy kalendarzowych
od ................................... do 31 stycznia. Czesne płatne jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca za
dany miesiąc na konto bankowe nr 48 1050 1764 1000 0097 2001 7954, wyjątek stanowi opłata za
pierwszy miesiąc pobytu dziecka w żłobku, która jest płatna w momencie zapisu dziecka do żłobka,
odpowiednio do ilości pozostałych w miesiącu dni opieki żłobkowej.
b) Opłaty wpisowej płatnej w momencie składania karty zgłoszeniowej do placówki. Opłata ta nie
podlega zwrotowi. W przypadku nieuregulowania wpisowego w/w terminie następuje
automatyczne rozwiązanie niniejszej umowy.
2. Wysokość opłat obowiązujących na dany rok kalendarzowy ustala organ prowadzący i podawany
jest do wiadomości rodziców na piśmie lub na stronie internetowej Żłobka.
3. Opłaty na rachunek żłobka wynoszą:
a) wpisowe : 250 zł
b) ) czesne miesięczne w kwocie 950 zł:
pomniejszone o dofinansowanie z programu Maluch + 2021r. o 80zł , (kwota ponoszona przez
rodziców 870zł) + stawka żywieniowa 11zł za każdy dzień pobytu w żłobku.
c)opłata za przekroczenie czasu pobytu dziecka w żłobku- 15zł za godzinę.
4. Żłobek zastrzega sobie prawo do zmiany opłat na kolejne lata opieki w żłobku. Opłaty ustalane
są na rok kalendarzowy, a ich wysokość podawana jest do końca miesiąca stycznia bieżącego roku
kalendarzowego.
5. W razie nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi stawka żywieniowa za dzień, w przypadku
niepoinformowania żłobka o nieobecności poprzedniego dnia do godz 17:00. Rodzice zobowiązani
są powiadomić żłobek o długości nieobecności dziecka. W takim przypadku Żłobek odlicza stawkę
żywieniową za ten okres.

§6
Żłobek może rozwiązać umowę i skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Rodziców statutu Żłobka,
b) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w Żłobku za okres powyżej jednego miesiąca,
c) nieobecności Dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłoszenia placówce przyczyn tej nieobecności.
§7
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy
będą rozstrzygały w wyniku negocjacji – polubownie, w przypadku braku porozumienia stron
sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie właściwy Sąd Rejonowy w Kartuzach.
.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
stron.
PODPIS DYREKTORA ŻŁOBKA

PODPIS RODZICA

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałem się ze statutem żłobka.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłoszonego dziecka w celach
związanych z realizacją niniejszej umowy.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA

Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Żłobka.
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS RODZICA

wZał. nr 1 do Karty zgłoszenia do żłobka
INFORMACJA O OCHRONIE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH
RODZICÓW W KLUBIE MALUCHA „MAŁE RĄCZKI”
1.Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Klub Malucha „Małe
Rączki” Olga Olender ul. Wita Stwosza 6 83-340 Sierakowice.
2. Celem przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie
wynikającym z art.3a, ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) jest
zapewnienie dziecku prawidłowej opieki, o której mowa w art. 3a. ust 2 tejże Ustawy.
3. Rodzic/opiekun prawny posiada stały dostęp do danych osobowych swoich i dziecka oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym czasie. Wycofanie zgody skutkuje rezygnacją ze
zgłoszenia dziecka do żłóbka.
4. Żłobek przetwarza dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, RODO, a także Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 i Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych na podstawie przepisów prawa krajowego, tylko w szczególnych
przypadkach i z zachowaniem zasady minimalizacji udostępnionych danych.
6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka w postaci wizerunku są przetwarzane w
Żłobku na czas trwania Umowy o świadczenie usług w żłobku lub do wycofania zgody na
przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie skutkuje niszczeniem materiałów wykorzystywanych i
rozpowszechnianych wcześniej, ani nie ma wpływu na kontynuowanie umowy zawartej na podstawie
danych ogólnych.
7. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego i dziecka są przechowywane na czas trwania Umowy, a
po jej rozwiązaniu są archiwizowane w Żłobku w okresie 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.
8. Rodzic/opiekun prawny – gdy uzna, że dane osobowe jego i jego dziecka przetwarzane są
niezgodnie z prawem wynikającym z RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się z informacjami określającymi zasady ochrony i przetwarzania danych
osobowych w Żłobku:
………………………………………..…………….………………………………
/podpis rodziców/opiekunów prawnych/
………………………………………………………………….
/miejscowość i data/

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO I DZIECKA W ŻŁOBKU
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – RODO wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
danych osobowych dziecka przez Klub Malucha „Małe Rączki”, podczas trwania Umowy o opiece w
żłobku.
…………………………………….……..…………….……
/imię i nazwisko dziecka/
………………………………………..…………….………………
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
………………………………………..…………….…………………
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/
………….…………………………………………
/miejscowość i data/
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – RODO wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie naszego wizerunku i
wizerunku dziecka przez Klub Malucha „Małe Rączki”. Niniejsza zgoda obejmuje zezwolenie na
zamieszczanie wizerunku w gablotach z życia żłobka, w kronikach, folderach i publikacjach,
rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych
związanych z działalnością żłobka podczas trwania Umowy o opiece nad dzieckiem w żłobku.
…………………………………….……..…………….……
/imię i nazwisko dziecka/
………………………………………..…………….………………
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
………………………………………..…………….…………………
/podpis rodzica/opiekuna prawnego/
………….…………………………………………

Sierakowice, data ……………………
ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury u mojego dziecka każdorazowo przed wejściem
do placówki oraz w sytuacji kiedy pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe, jak też u osób
przyprowadzających i odbierających dziecko ze żłobka. (w przypadku stwierdzenia temperatury
powyżej 370 C, uporczywego kaszlu lub innych objawów chorobowych wstęp na teren żłobka nie
będzie możliwy).
…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka )
uczęszczającego do Żłobka- Klub Malucha Małe Rączki

………………………………………………………………………………………
Podpis matki/ opiekunki prawnej wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, telefonu szybkiego
kontaktu
………………………………………………………………………………………
Podpis ojca/ opiekuna prawnego wraz z aktualnym nr telefonu kontaktowego, telefonu szybkiego
kontaktu

Jednocześnie deklaruję, że moje dziecko będzie przebywało w placówce w godzinach
od ………… do ………… w ilości ……….. godzin.

