
                                Załącznik nr 6 

                                do Regulaminu Organizacyjnego 

                                                                                                                                                                                      Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem  
  

Rudnik nad Sanem, dnia …………………… 

 
 

 
 

 

        DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DZIECKA   

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W RUDNIKU NAD SANEM 

 
Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022                             

do Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem w wymiarze  ………….. godzin dziennie, 

tj. od godz. …………… do godz. …………… 

 

I. DANE DZIECKA: 

1. Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Data i miejsce urodzenia: 

........................................................................................................................................... 

3. Pesel | .......| .......| ......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| ...... 

 

W przypadku braku numeru peselu należy podać rodzaj, seria oraz numer innego 

dokumentu tożsamości dziecka: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania: 

........................................................................................................................................... 
 

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 MATKA /PRAWNA 

OPIEKUNKA 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko 
  

Adres zamieszkania 
  

Miejsce pracy 

(pobieranie nauki) 

  

Adres a-mail 
  

Telefon kontaktowy   



III. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DZIECKA: 

 
• do podpisania umowy cywilno-prawnej o korzystanie z usług Żłobka, 

• przestrzegania postanowień statutu Żłobka oraz Regulaminu Organizacyjnego 

Żłobka. 

• podawania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej 

informacjach, 

• regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie, 

• przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę 

dorosłą, do tego upoważnioną, 

• przyprowadzania do Żłobka zdrowego dziecka, 

• dostarczanie po przebytej chorobie zaświadczeń lekarskich o stanie 

zdrowia dziecka i braku przeciwskazań do uczęszczania do Żłobka. 

 

 
 

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DZIECKA: 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej deklaracji informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą e-mail na wskazany w karcie adres  informacji   

o wysokości opłat za Żłobek oraz wszelkich innych spraw związanych z pobytem 

dziecka w placówce. 

 
 

…………………………………… ……………………………...………… 
(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka danych osobowych zawartych w karcie 

zapisu dziecka do Żłobka oraz w zaświadczeniach lekarskich do celów dokonania czynności urzędowej zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). 

Jednocześnie oświadczam, że zgoda nie obejmuje prawa do przetwarzania moich i mojego dziecka danych osobowych w 

innych celach niż wskazane w oświadczeniu.  

 

 

 

 

 
………………………………… ……………………………...………… 

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 


