RKZ-5
INFORMACJA O DZIECIACH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO
LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD OPIEKĄ DZIENNEGO OPIEKUNA
ZA MIESIĄC:

/

Dane osoby reprezentującej podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna:
01. Imię

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

05. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

06. Numer telefonu (3)

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
(2) Podanie adresu e-mail jest wymagane.
(3) Podanie numeru telefonu nie jest wymagane.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna:

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna:
01. Gmina / Dzielnica

02. Kod pocztowy

03. Miejscowość

04. Ulica

05. Numer budynku

06. Numer lokalu

07. Zagraniczny kod pocztowy (1)

08. Nazwa państwa (1)

09. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

10. Numer telefonu (2)

11. Adres strony internetowej (3)

(1) Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski.
(2) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest wymagane.
(3) Podanie adresu strony internetowej nie jest wymagane.

Rodzaj podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna:

gmina

powiat

marszałek województwa

instytucja publiczna

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Numer NIP podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnia dziennego opiekuna: (1)

Numer REGON podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnia dziennego opiekuna: (1)

1) Dotyczy podmiotu, któremu numer ten nadano.
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Numer PESEL podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnia dziennego opiekuna: (2)

Numer lub indeks podmiotu, który prowadzi żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnia dziennego opiekuna, identyfikujący ten podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzający jego status: (3)(4)
Nazwa rejestru:

Numer lub indeks:

Numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna
prowadzącego działalność na własny rachunek:

2) Dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną.
3) Dotyczy podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
4) Wypełnij obowiązkowo w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Dane mogą pochodzić m.in. z KRS.

INFORMACJA
O DZIECIACH Z INSTYTUCJI

CZĘŚĆ I - DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI
1. Forma organizacyjna opieki:

(Zaznacz właściwy kwadrat)

żłobek
klub dziecięcy
dzienny opiekun

2. Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego albo imię (imiona) i nazwisko dziennego opiekuna:

3. Adres lokalu, w którym jest prowadzony żłobek lub klub dziecięcy albo sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna:
01. Gmina / Dzielnica

02. Kod pocztowy

03. Miejscowość

04. Ulica

05. Numer budynku

06. Numer lokalu

07. Adres poczty elektronicznej — e-mail (1)

8. Numer telefonu (1)

09. Adres strony internetowej (2)

1) Dotyczy wyłącznie żłobka lub klubu dziecięcego.
2) Podanie adresu strony internetowej nie jest wymagane.

CZĘŚĆ II - WYKAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD OPIEKĄ
DZIENNEGO OPIEKUNA
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DZIECKO - 1
Dane dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdującego się pod opieką dziennego opiekuna:
01. Imię

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

05. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

2. Data rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka lub klubu dziecięcego bądź data rozpoczęcia i zakończenia opieki
sprawowanej przez dziennego opiekuna:
01. Data rozpoczęcia: (dd / mm / rrrr)

02. Data zakończenia: (dd / mm / rrrr)

3. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym bądź u dziennego opiekuna w danym miesiącu: (4)

Kwota:

zł,gr

zł

4. Dane dotyczące rodziców dziecka / opiekunów prawnych dziecka / innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem
uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdującym się pod opieką dziennego opiekuna: (5)
01. Imię

——— RODZIC / OPIEKUN - 1: ———

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

05. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

06. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

08. Imię

07. Numer telefonu (3)

——— RODZIC / OPIEKUN - 2: ———

09. Nazwisko

10. Numer PESEL

11. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

12. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

13. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

15. Imię

14. Numer telefonu (3)

——— RODZIC / OPIEKUN - 3: ———

16. Nazwisko

17. Numer PESEL

18. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

19. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

20. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

22. Imię

21. Numer telefonu (3)

——— RODZIC / OPIEKUN - 4: ———

23. Nazwisko

24. Numer PESEL

25. Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

27. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

26. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

28. Numer telefonu (3)

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
|
(2) Podanie adresu e-mail jest wymagane.
|
(3) Podanie numeru telefonu jest wymagane.
(4) Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w tych instytucjach z
uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Należy podać wysokość opłaty za pobyt dziecka w miesiącu, którego dotyczy
uzupełniana informacja.
|
(5) Przez rodzica rozumie się także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
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CZĘŚĆ III - OŚWIADCZENIA I POUCZENIA
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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