
Załącznik nr 3  

do Regulaminu Naboru Dzieci do Żłobka Miejskiego w Gryfowie Śląskim  

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „BAJKOWA KRAINA” W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL            

data urodzenia  miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina   powiat  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ  

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA  MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ  

Z ZAKŁADU PRACY 

nazwa firmy   

 

 

adres firmy  

 

tel. kontaktowy  

 

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon kontaktowy  adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA  MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ  

Z ZAKŁADU PRACY 

nazwa firmy   

 

 

 

 

 
adres firmy  

 

tel. kontaktowy  
 



I. Deklarowany pobyt dziecka wraz z wyżywieniem: 

 

Deklarowane godziny pobytu 

w żłobku 

od do ilość godz. 

 

 

  

 

II. Oświadczenia rodziców/opiekunów  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Deklaruję, że moja córka/ mój syn ………………………………………w roku szkolnym 

2021/2022 będzie kontynuował uczęszczanie do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”  

w Gryfowie Śląskim 

                                                                             

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

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam  się z Klauzulą  informacyjną dla rodziców / opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie, dotyczącą 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  

której treść umieszczona jest w ogłoszeniu o naborze. 

 

……………..…………………………  

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz.U. z 2018r. p.1000 ze 

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym, w systemie 

informatycznym, dla potrzeb procesu rekrutacji do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”  

w Gryfowie. 

 

………………………..………………………  

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne  

aktualnym stanem faktycznym 

 

………………………..………………………  

  (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dziecko zostało / nie zostało przyjęte do Żłobka  Miejskiego „Bajkowa Kraina”  

w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2021/2022 

 

Podpis członków Komisji Rekrutacyjnej 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 


