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 Nr wniosku, do 
którego składane 
jest oświadczenie 

 

Wypełnia jednostka 
Data złożenia  
Godzina złożenia  

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

 dotyczy naboru do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
na rok szkolny 2017/2018 

 

Wypełniając oświadczenie należy podać dane zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczenie należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji 
w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Zgierza. Pola zaznaczone gwiazdką są 
obowiązkowe do wypełnienia. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona*  Nazwisko* 

PESEL*            

Data urodzenia*  
dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości 

B. DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo*  Ulica  

Powiat*  Nr budynku*  Nr lokalu  

Gmina*  Kod pocztowy*  

Miejscowość*  Poczta*  

C. DANE RODZICÓW 

W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych. 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko*   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania 

Województwo*   

Powiat*   

Gmina*   

Miejscowość*   
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Ulica   

Nr budynku*   

Nr lokalu   

Kod pocztowy*   

Poczta*   

 

D. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że:  

Należy wybrać właściwy tekst oświadczenia, uzupełnić go wymaganymi danymi i postawić przy nim znak „X”. 
 

Tekst oświadczenia 

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, 
w której jest …………………….……….….. dzieci 
         /liczba dzieci/  

 

 Kandydata, o którym mowa w punkcie A, wychowuję samotnie jako ……………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
/panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osoba rozwiedziona/ 

i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

Moja rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim 
  

Moja rodzina objęta jest wsparciem asystenta rodziny 
  

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, ma rodzeństwo, które w roku szkolnym 
2017/2018 będzie kontynuować edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej – ………………………………………………………………………………………..…..…… 
                                                                                        /imię i nazwisko rodzeństwa/           

 

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym 
w 2016 roku i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 

 

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, uczęszcza w toku rekrutacji do żłobka 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………  

                                        /nazwa i adres żłobka/  
 

  

 

………………………..................   i/lub   …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Zgierz, dnia …………………………………………. 
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E. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorami danych są przedszkola/szkoły 
podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, których pełne nazwy i adresy zostały wskazane na liście 
preferencji. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez przedszkola/szkoły podstawowe z oddziałami 
przedszkolnymi jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 149, 150, 155, 160 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
 
Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59). Rodzic/opiekun prawny ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy 
czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do 
pierwszeństwa w kwalifikacji. 
 
 

………………………..................   i/lub   …………………………..………….. 
podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
Zgierz, dnia …………………………………………. 


