
 

………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………………………………………… 

numer i seria dokumentu tożsamości 

 

………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………………………………………… 

numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

Oświadczenie 

o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły1 

 

Oświadczam, że: 

1. …………………………………………………………………………………………………, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej  

(Imię i nazwisko kandydata do przedszkola ) 

(oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci), w której wychowuje się …………………………………… dzieci. 

      (liczba dzieci) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2 

    

 …………………………………………………                                                                     …………………………………………………                                                                                                                       

podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                  podpis ojca/ opiekuna prawnego 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych uczniów, przetwarzanych podczas korzystania z usług przedszkola, jest Ogólnopolski 

Operator Oświaty, z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-

875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

pod adresem email: iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej we wniosku o  przyjęcie kandydata do 
szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

…………………………………………………………                                                                                   ……………………………………………………… 

  podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                                     podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 
1 zgodnie z art.4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)”rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.” 

2 Zgodnie z art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  oświadczenia, o których mowa we wniosku  składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i 
zgodnie z zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego. 

 


