
Oświadczenia, zobowiązania, zgody rodziców/opiekunów prawnych

Imię i Nazwisko: ………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem obowiązującym w Niepublicznym Żłobku „Maluszek” w
Tychach i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Zobowiązuję się do:
• przyprowadzania do żłobka wyłącznie dziecka zdrowego
• informowania personelu  żłobka o chorobach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na inne dzieci
• po przebytej chorobie dostarczania do żłobka zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan

zdrowia i zdolność do udziału w zajęciach 
• Bezzwłoczne odbieranie ze żłobka dziecka wykazującego oznaki choroby

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach pieszych poza teren żłobka.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam  zgodę  na  fotografowanie  i  nagrywanie  mojego  dziecka  w  żłobku  podczas  zajęć,  imprez,
uroczystości i wydarzeń w celu ich umieszczenia na terenie żłobka i publikowania:
(Proszę wpisać TAK lub NIE):

 na stronie internetowej przedszkola/żłobka  ……………………………………………………………………………………    
 w ulotkach, folderach i materiałach promocyjnych przedszkola/żłobka…………………………………......…..
 na tablicach informacyjnych przedszkola/żłobka ……………………………………………………………..............….
 w kronice przedszkola/żłobka …………………………………………………........……………………………………………….
 w artykułach w prasie o treści edukacyjnej i promocyjnej   …………………………………………………….....…..
 na profilu przedszkola/żłobka facebooku   …………………………………………………………………………..............

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka, wysyłanie ich na konkursy w ramach
działalności Niepublicznego Żłobka „Maluszek”  w Tychach.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
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Wyrażam sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia dziecka przez pielęgniarkę.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na wezwanie karetki, przewiezienie mojego dziecka do szpitala i udzielenie pomocy 
medycznej w razie zagrożenia zdrowia lub życia  
………………………………………………………………………………………………………

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy dziecka przez nauczyciela lub pielęgniarkę w żłobku w celu
wyeliminowania zarażeń wszawicą.

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis
Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane żadne leki. 

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora żłobka oraz opiekunki  w przypadku zmiany mojego miejsca
zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis

Wyrażam zgodę  na wykonywanie  czynności  pielęgnacyjnych  przy  moim dziecku oraz  wyrażanie  czułości
poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu. 

Tychy,………………………………                                                   ………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                                       matka/opiekunka prawna                                 ojciec/opiekun prawny
                                                                                                                                                        czytelny podpis
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