Załacznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci
do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku
na rok 2021 / 2022

DEKLARACJA KONTYNUACJI OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W ŻŁOBKU NR ….
PRZY ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU
W ROKU 2021/2022
1. DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imiona
….................................................... Nazwisko
…..........................................
PESEL
….................................................... Data i miejsce …................................................
urodzenia
W przypadku braku numeru PESEL – seria i nr
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres miejsca zamieszkania kandydata
Gmina
….......................................

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

Miejscowość …................................................
Kod pocztowy …................................................
Ulica, nr domu/nr …..........................................................................................................................
mieszkania
2. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA:

3. DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI
PRAWNEJ/OSOBY LUB PODMIOTU
SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ
NAD DZIECKIEM
imię …........................................................

4. DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA
PRAWNEGO/OSOBY LUB PODMIOTU
SPRAWUJĄCEGO PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD
DZIECKIEM:
imię …........................................................

nazwisko ….....................................................
PESEL ….....................................................
Data urodzenie (gdy nie nadano numeru
PESEL)
….....................................................
Adres miejsca zamieszkania matki/opiekunki
prawnej
Gmina
Miejscowość
Kod
pocztowy
…...............
…......................
.....
…............
.......
Ulica, nr domu/
….................................
nr mieszkania
.............
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej –
telefon, e-mail

nazwisko ….....................................................
PESEL ….....................................................
Data urodzenie (gdy nie nadano numeru PESEL)
….....................................................
Adres miejsca zamieszkania ojca/opiekuna
prawnego
Gmina
Miejscowość
Kod
pocztowy
…..................
….....................
..
…...............
....
Ulica, nr domu/
….....................................
nr mieszkania
..........
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego –
telefon, e-mail

5. NAZWA ZAKŁADU PRACY/SZKOŁY
…..............................................

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

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

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

Wymiar czasu pracy …....................................... Wymiar czasu pracy ….......................................
Złączniki :
1. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego za rok poprzedzający postępowanie
rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta Słupska opatrzonego prezentatą urzędu
skarbowego właściwego dla Miasta Słupska, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe w wersji
papierowej lub - zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) i kopia pierwszej strony zeznania podatkowego
rodziców/opiekunów prawnych sporządzona w wersji elektronicznej (do wglądu).
2. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie i wymiar czasu pracy (oryginał), zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzający naukę w systemie dziennym (oryginał) - w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego

Słupsk, dnia .........................

…...........................................
podpis rodzica/opiekuna

….................................................
podpis Dyrektora ZŻM w Słupsku

• Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji kontynuacji
opieki żłobkowej oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO).
• Zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu do danych zawartych w deklaracji oraz możliwości ich zmiany.
• Zobowiązuje się do udzielenia niezwłocznie informacji na temat każdej zmiany dotyczącej danych podanych w
deklaracji.

…...........................................
podpis rodzica/opiekuna

