..........................................................
(imię i nazwisko rodzica)

..........................................................
(adres)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Ja niżej podpisana/y
Oświadczam,
Że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ............................................................................,
(imię i nazwisko)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego):

L.P.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Miejsce nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późń. zm.) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod
wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w
wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny
nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich i mojego dziecka, przez Administratora:
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

….......................................................
(podpis składającego oświadczenie)

1

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

