
……………………………………………….      

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

……………………………………….. 

               Adres zamieszkania 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że: 

( Należy dokonać wyboru jednego lub kilku punktów)  

 

 

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

                                                Imię i Nazwisko kandydata  

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

 

……………………                                       …………………………………………. 
          Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

  

 

 

 

 

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

                                 Imię i Nazwisko kandydata  

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  

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w której byłoby obowiązane realizować 

obowiązek szkolny 

 

 

……………………                                       ……………………………………………. 
          Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

                                                 
 

 



 

 

 

 

 

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

                                                                                             Imię i Nazwisko kandydata  

Posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance 

 

 

imię nazwisko rodzeństwa /klasa……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

……………………                                       ………………….…….…………………. 
                      Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

 
 

 

 
 

 

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

                                                                                             Imię i Nazwisko kandydata  

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.  

 

 

……………………                                       ………………………….…………………. 
          Data                                                             Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (RODO) 

1) Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance, adres korespondencyjny: Al. Piłsudskiego 37, 83-010 

Straszyn, nr telefonu: 58 682-13-17, 58 683-08-50, adres e-mail: sekretariat@rotmanka.com.pl.  

2) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony 

danych na adres mailowy: iod@rotmanka.com.pl. 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych/szkoły. 

4) Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą 

z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz uchwałą nr XV/147/2019 Rady Gminu Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r.  

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz 

Gdański oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

5) Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Regulaminie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  

im. Karola Wojtyły w Rotmance na rok szkolny 2022/2023 oraz na stronie internetowej w zakładce Dokumenty Rekrutacyjne. 
 
 
 
 
.............................                     ............................................................. 
          data         podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 
1 : oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów zawiera stosownie do art. 150 ust . 6 ustawy Prawo oświatowe klauzulę: 

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
2 Odpowiednie zaznaczyć. 


