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Dyrektora Zespołu Żłobt<ów Miejskich w Mielcu

z dnia 13.04.2022

w sprawie ustalenia terminu deklarowania konĘnuacji pobytu dzieci w
Złobkach Miejskich/ Filiach Złobków Miejskich.

Na podstawie Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Mielcu przyjętego Uchwałą nr
Yl54l20I9 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia28 lutego 2019 t zm. Uchwńą nr
XXY lż5ll2020 Rady Miejskiej w Mielcu z'dnia 30 wrześni a'2020 r. otaz Ustawy z
dnia4lutego 20IIr. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.202lpoz.75 zpóżn"
zrrt).

§1.

Ustala się wzór deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w Żlobkach Miejskich
/Filiach Żłobków Miejskich w Mielcu na rok 202212023 staribwiący m załącmik do
nini ej s ze go zaruądzenia.

§2.

W terminie od 14 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. rodzic składa deklarację o
kontunuowaniu pobytu dziecka w Złobku Miejskim / Filii Żłobka Miejskiego na rok
szkolny 2022lż023.

§3.

Btakńożenia wypełnionej deklaracjiprzezrodzica jest jednomaczny zrezygnacjąz
miejsca w Złobku Miejskim/ Filii Złobka Miejskiego od drria 1 wrzóśnia zoŹ2 r.

§4.

Wykonanie zarządzeniapowierza się Kierownikom Złobków Miejskich/ Filii żŁobków
Miejskich w Mielcu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania
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Załącznikrc l do Zarządzęnia nr 812022
Dyrektora Zespołu Złobków Miejskich w Mielcu
z dnia 13.04.2022 w sprawie ustalęnia tęrminu
deklarowania kontynuacji pobytu dziecka w
Żłobkach Miejskich/ Filiach Złobków Miejskich

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka w Złobku Miejskim nr .../
Filii Złobka Miejskiego nr ...w Mielcu

na rok 202212023

Deklaruję

córki/syna

w Złobku.

kontynuowanie/ nie kontynuowanie* pobytu

*właściwe podkreśl

1. Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

PESEL dziecka

Adres mieisca zamieszkania

2. Oświadczenie

Oświadczam, że:

a) wszystkię danę zawarte w deklaracji są prawdziwe,

b) niezwłocznie powiadomię Kierownika Żłobkao zmianie danych zawaĘchw deklaracji,

c)vlyrńamzgodęnagtomadzenie, przetwarzarlieiwykorzystywanie danych osobowych,zawaĘch

w niniejszej deklaracji, do celów związanych z ptzęprowadzeniem rekrutacji do żłóbka oraz

orgańzacjąpracy i funkcjonowaniem Żłobka,zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.

U.20I6r,poz.922),ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jedn.: tj. Dz. U.2OI7
poz. 880 za zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady'(UE) 20161679 z dnia 27

kwiętnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanięm danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.IJ.UE.2016,119.1 (dalej: RODO)

Mielec, dnia

(Czytelny podpis r o dzical opiekuna prawnego)


