
Załącznik 5 

 

……………………………………………  …………………………………………… 
 Imię i nazwisko matki/opiekunki 1    Imię i nazwisko ojca/opiekuna1 

 

……………………………………………  …………………………………………… 
 Numer i seria dokumentu tożsamości    Numer i seria dokumentu tożsamości 
 

 

Oświadczenie1 

I.  

 Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  

 

……………………………………....................................…….., wychowuje się w rodzinie 
    Imię i nazwisko kandydata 

 wielodzietnej, w której wychowuje się troje/czworo/ pięcioro/……………….……….. dzieci. 

II.  

 
 Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że    

 

………......................………………………………………………………..,  
     Imię i nazwisko kandydata 

wychowuję samotnie, jako panna/kawaler/wdowa/wdowiec/osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/osoba rozwiedziona i nie wychowuję żadnego 

dziecka z jego rodzicem.  

III.  

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 

(wybierz właściwy tekst i podkreśl)  jestem zatrudniona /uczę się w trybie dziennym / prowadzę 

gospodarstwo rolne / prowadzę działalność gospodarczą: 

 

matka/opiekunka prawna  …………………………………………………………………… 

(miejsce pracy/ nazwa uczelni/miejsce prowadzenia gospodarstwa/miejsce prowadzenia działalności) 

 

ojciec/opiekun prawny  …………………………………………………………………… 

(miejsce pracy/ nazwa uczelni/miejsce prowadzenia gospodarstwa/miejsce prowadzenia działalności) 

IV.  

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 

rodzeństwo - brat/siostra uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego  

w Gawłuszowicach. 

 

…………………………………..                               …………….……………...........................……………… 
 Miejscowość, data       

 

            

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

Czytelne  podpisy osób składających oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 



 

1właściwe wypełnić/niepotrzebne skreślić, w pozostałych wpisać nie dotyczy 
2Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 

z późn. zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia 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 odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych jest Szkoła Podstawowa im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@progress-iodo.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody 

i w celu określonym w jej treści. 

4. Pani/Pana danie mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bieżącego roku szkolnego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

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

        (Miejscowość,   data)        Podpisy  matki/opiekunki*, ojca/opiekuna* 

 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:kontakt@progress-iodo.pl

