
………………………………………..      

Imię i nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

Oświadczenie 

do wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 

oświadczam, że: 

(Należy dokonać wyboru jednego lub kilku punktów)  

 

1. ………………………………………………………………………………….…,  

                                                                        Imię i nazwisko kandydata do przedszkola 

 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której  wychowuje się …….... dzieci. 

 

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

         Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

2. …………………………………………………………………………………….……,  

                                              Imię i nazwisko kandydata do przedszkola  

 

wychowuję samotnie, jako (panna,  kawaler, wdowa, wdowiec, osoba  pozostająca  

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona2) i nie 

wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

 

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

         Data                                                              Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

3. ……………………………………………………...................................................  

                                                  Imię i nazwisko kandydata do przedszkola 

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której ma siedzibę 

przedszkole lub w miejscowości, w której znajduje się przedszkole 

 

 

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

         Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 
1 
2 



   

 

 

 

4. …………………………………………………………………………………….……,  

                                                                                             Imię i nazwisko kandydata do przedszkola 

 

 

posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej w Straszynie:  

 

1...............................................................................                    ...................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 
 

2. ...............................................................................                   ...................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 

 

3. ...............................................................................                    ..................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 

 

 

posiada rodzeństwo w Gminnym Przedszkolu im. Juliana Tuwima w Straszynie:  

 

1...............................................................................                    ...................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 

 

2. ...............................................................................                   ...................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 
 

3. ...............................................................................                    ..................................... 
                                     Imię i nazwisko rodzeństwa                                                                                     Data urodzenia 

 
 

 

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

         Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

 

5. …………………………………………………………………………………….……,  

                                                                                             Imię i nazwisko kandydata do przedszkola
 

 

posiada obowiązkowe szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany 

rok, ogłoszonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w 

dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia lub kandydat jest 

długotrwale odroczony od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Jednocześnie deklaruję, iż przedłożę dowód w formie kopii karty uodpornienia lub 

książeczki zdrowia –na prośbę komisji rekrutacyjnej.  

 

 

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

         Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
  

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie z siedzibą przy ul. Pocztowej 19, w 

Straszynie  (kod pocztowy:83-010), tel.: 58 735-02-50; 511 158 110, adres e-mail: 

przedszkole_straszyn@wp.pl 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się pod adresem e-mail inspektor.odo@gmail.com; 

3. Celem przetwarzania danych jest edukacja przedszkolna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz  art. 9 

ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.i będą 

przechowywane przez okres obowiązujący na mocy przepisów prawa; 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, oraz usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych 

przypadkach; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji edukacji przedszkolnej. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionego celu. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

 
 ¹Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Prawo Oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 

spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2 Odpowiednie zaznaczyć. 
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