
 

 

 

 

UWAGI 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2017 r. poz. 59), oświadczenia składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

…………………………………….………………………….. 
Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

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

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że1: 

1) …………………………………………. posiada starsze rodzeństwo w Szkole Podstawowej 
    imię i nazwisko dziecka 

w Chludowie; 

 

2) oboje rodzice / opiekunowie prawni dziecka pracują / prowadzą działalność gospodarczą na  

terenie obwodu szkoły  

 

3) sprawuję pieczę zastępczą nad dzieckiem ……………………………….……….. kandydatem do 
       imię i nazwisko dziecka 

 klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Chludowie; 

4) …………………………………………. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z 
       imię i nazwisko dziecka 

 …………………………………. dzieci; 
  trojga, czworga, pięciorga 

5) wychowuję samotnie ………………….…………….. i nie wychowuję żadnego innego dziecka  
    imię i nazwisko dziecka 

z jego rodzicem; 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

                                                             
1 Wybierz właściwy tekst. 

 

TAK NIE 



 

 

 

 

UWAGI 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2017 r. poz. 59), oświadczenia składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-

czenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Klauzula RODO 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, Szkolna 3, 62-001 Chludowo reprezentowany przez Dyrektora 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 
Agnieszka Sikora, e-mail: daneosobowe@chludowo.pl  

Cel przetwarzania: 
Udostępnione przeze mnie dane osobowe moje/osób wymienionych we wniosku będą przetwarzane w celu prowa-

dzonego postępowania rekrutacyjnego w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 lit. g 

RODO, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 poz. 1082 ). 

Obowiązek podania danych wynika  z art. 151 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ) i jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych sprawia pozostawienie sprawy – 

procesu zgłoszenia dziecka do szkoły bez rozpatrzenia. 

Wymóg podania danych: 
Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest: 

1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

2. dobrowolne, jeżeli podali Państwo dodatkowe dane we wniosku, uważa się to za wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie. 

Odbiorcy danych: 
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub katego-

riom odbiorców, takim jak:   

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujące-

go prawa;  

2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych sto-

sownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe. 

Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności z 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 lit. g RODO:  

o prawo dostępu do treści danych  

o prawo do sprostowania danych  

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje moż-

liwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

mailto:daneosobowe@chludowo.pl

