
załącznik nr 1 
 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
(* nieodpowiednie skreślić) 

KANDYDAT ………………………………………………… 
                   (Imię i nazwisko dziecka) 

 
 

Oświadczam, że moje dziecko jest urodzone  
 

w ……………………………………………………… 
 
  

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM KANDYDATA 
 

Oświadczam, że moje dziecko wychowuje się* / NIE wychowuje* się w rodzinie 

wielodzietnej (dotyczy rodziny posiadającej 3 dzieci i więcej). 

  
Rodzina dziecka składa się z ……. osób, w tym …… dzieci.  

Oświadczam, że JESTEM rodzicem* / opiekunem prawnym* samotnie 

wychowującym dziecko oraz że wychowuję* / NIE wychowuję* żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

 

OŚWIADCZENIE O PRACY ZAWODOWEJ OBOJGA RODZICÓW 
 

Imię i nazwisko matki kandydata ………………………………………………………. 

Oświadczam, że pracuję zawodowo ……………………………………………………… 
      (podpis matki kandydatka) 
 

Nazwa zakładu pracy, adres ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko ojca kandydata ………………………………………………………… 

Oświadczam, że pracuję zawodowo ……………………………………………………… 
      (podpis ojca kandydatka) 
 

Nazwa zakładu pracy, adres ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
OŚWIADCZENIE O DEKLAROWANYM POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
POWYŻEJ 5 GODZIN DZIENNIE 

 
Oświadczam, że czas pobytu mojego dziecka w przedszkolu wynosi* / NIE wynosi* 

powyżej 5 godzin dziennie. 

 
 
 

  -   -     



OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU EDUKACJI RODZEŃSTWA KANDYDATA W TYM 
SAMYM PRZEDSZKOLU LUB W SZKOLE, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA ORNONTOWICE 
 
Oświadczam, że moje dziecko / dzieci uczęszcza / uczęszczają do szkoły podstawowej / 
przedszkola w Gminie Ornontowice. 
 
Szkoła Podstawowa  
im. K. Miarki w Gminie Ornontowice 

klasa Imię i nazwisko dziecka / dzieci 
  

 
 
 
 
 

 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka  
w Gminie Ornontowice 

wiek Imię i nazwisko dziecka / dzieci 
  

 
 
 
 
 

 

Do powyższego oświadczenia załączam odpowiednio: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 
ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gminie Ornontowice do realizacji procesów rekrutacji 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 
poz. 1000) 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). Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Gminie Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice. 

 
 
Ornontowice, dnia. …………………………….    
 
…………………………………………………… 
 (Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) 
 
…………………………………………………… 
 (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice z 

siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 7; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w mail: iod@ornontowice.edu.pl, tel 322355016.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie 
Ornontowice na podstawie art. 154 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice. 

5) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu złożenia wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub kontynuację nauki dziecka w przedszkolu. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana/ny do 
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia dziecka do 
przedszkola . 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

 

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

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
 
 
 
 
 
 


