Identyfikator
wniosku

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

NABÓR 2022

Systemowa obsługa rekrutacji 2003-2022
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznań

Wybrane placówki
1. Nazwa i adres żłobka
2. Nazwa i adres żłobka
3. Nazwa i adres żłobka

Deklarowana data objęcia dziecka opieką w żłobku

-

-

Dane osobowe dziecka
PESEL**

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość**

Data urodzenia

Imię

-

Obywatelstwo

Nazwisko

-

Adres zamieszkania dziecka
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Informacje o dziecku
Liczba rodzeństwa

Wiek rodzeństwa (należy wpisać wiek rodzeństwa po przecinku)

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (należy wpisać TAK/NIE) ?
Jeżeli tak, to jakim

1

Nr lokalu

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

NABÓR 2022

Systemowa obsługa rekrutacji 2003-2022
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Informacje o dziecku c.d.
Dane o stanie zdrowia dziecka

Dane o stosowanej diecie

Dane o rozwoju psychofizycznym dziecka
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Identyfikator
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Poznań

Identyfikator
wniosku

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

NABÓR 2022

Systemowa obsługa rekrutacji 2003-2022
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznań

Dane rodzica* (matki)
Imię

Dane rodzica* (ojca)

Nazwisko

PESEL**

Imię
Data urodzenia
-

Nazwisko

PESEL**

Data urodzenia

-

-

-

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość**

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość**

Obywatelstwo

Obywatelstwo

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

E-mail

E-mail

Miejsce pracy

Miejsce pracy

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej

Wysokość dochodu (należy podać w przypadku
ubiegania się o zwolnienie z opłat)

Wysokość dochodu (należy podać w przypadku
ubiegania się o zwolnienie z opłat)

Adres zamieszkania rodzica* (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)
Ulica

Nr domu

Adres zamieszkania rodzica* (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka)

Nr lokalu

Ulica

Miejscowość
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Poczta

Kod pocztowy

-

Poczta

-

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad
dzieckiem.
** W przypadku braku nr PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Data przyjęcia wniosku
(wypełnia placówka)

Podpis rodzica (matki)

Podpis rodzica (ojca)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka zawartych we wniosku o przyjęcie
dziecka do żłobka są wskazane przez Panią/Pana żłobki I, II i III preferencji. W przypadku wyboru jednostki publicznej
administratorem danych zawartych we wniosku jest Poznański Zespół Żłobków, natomiast w przypadku wskazania jednostek
niepublicznych administratorami danych są wybrane żłobki niepubliczne. Klauzula informacyjna RODO poszczególnych żłobków
znajduje się w zakładce „Informator” pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki.
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