
 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………… 

 

Pesel…………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna………………………………………………. 

 

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

 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko*…………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                           (imię, nazwisko i pesel dziecka) 

 

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

 

Posiadam następujące dokumenty** potwierdzające moją sytuację rodzinną, które mogę 

okazać na prośbę dyrektora przedszkola………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

   

 

 

 

 

  ……………………………………..                          ……………………………………… 
            (miejscowość i data)                                                                            ( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

* samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko                  

z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą 

w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa 

karę pozbawienia wolności. 

 

** dokumentami potwierdzającymi samotne wychowywanie dziecka może być jeden                        

z poniższych: 

· Odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji 

· Wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich 

· Zaświadczenie o odbywaniu kary pozbawienia wolności 
 

 

 
 



 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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), informujemy, iż:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 

c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu wykonania 

zadań związanych  z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu 

edukacyjnego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa oraz ustalony    w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO                        

z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 

RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje 

realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane                     

w sposób zautomatyzowany. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie    i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu do celów 

związanych z rekrutacją do przedszkola. 

 

 

 
 

 

……………………………………..                          ……………………………………… 
            (miejscowość i data)                                                                            ( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 
   

 

Ja ................................................................................................................................................................ 
                                                        (imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 

 

Ja ................................................................................................................................................................ 
                                                          (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam/y , iż dziecko …………………………………………………………………………… 
                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

 

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny  2018/2019 jest członkiem rodziny wielodzietnej*, 

wraz z dzieckiem rodzina liczy...................członków,  

 

w tym:.....................dzieci. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

…………………………………..                                    …………………………………… 
   (podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                             (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

                                                                                            ................................................. 
                                                                                                                         (miejscowość i data złożenia oświadczenia) 

 

 

 

 

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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), informujemy, iż:  



Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 

c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu wykonania 

zadań związanych  z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu 

edukacyjnego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa oraz ustalony    w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO                        

z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 

RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje 

realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych. 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane                     

w sposób zautomatyzowany. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na gromadzenie, 

przetwarzanie    i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu do celów 

związanych z rekrutacją do przedszkola. 

 

 
 

 

 

……………………………………..                          ……………………………………… 
            (miejscowość i data)                                                                            ( podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


