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Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami                                                           Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji dzieci  
do Gminnego Żłobka                               

w Chotomowie  

 

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka  

w Gminnym Żłobku w Chotomowie  

od 1 września 2023 r. 

(termin złożenia od 6.02.2023 r. do 10.02.2023 r.) 

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało od 1 września 2023 r. do Gminnego Żłobka  

w Chotomowie, ……… (podać ilość godzin) godzin dziennie, tzn. od godz. ………. do godz. ………  

1. DANE DZIECKA  

 ………..………………………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko dziecka)  

 Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………..……….  

PESEL: …………………………………………………….…………………….….…….…….. 

W przypadku braku numeru peselu należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości dziecka.  

1. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Lp.  Dane  

rodziców/opiekunów  

Matka  Ojciec  

1.  Imię i nazwisko    

  

  

 2.  Miejsce pracy lub miejsce 

pobierania nauki  

 

  

3.  Adres zamieszkania      

4.  Numer telefonu 

kontaktowego  

    

5.  Adres poczty elektronicznej      

  

2. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA:  

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

• uczestniczenia w zebraniach rodziców,  

• przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka,  

• dostarczanie po przebytej chorobie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka i braku 

przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka.  

 

3. 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 wszelkich 

informacji związanych z pobytem dziecka w placówce. 

 

 

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

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji. Dane osobowe zawarte 

w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym. Administratorem danych osobowych zawartych deklaracji wniosku jest Gminny 

Żłobek w Chotomowie.  

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

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

 


