
 

Załącznik nr 3 do procedury rekrutacji do klasy I 
 

                                                                                                            Chruślina, dnia ............................ 
.......................................................... 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 

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

 
 

 
OŚWIADCZENIE NR 1 

 
 

Oświadczam, ze moje dziecko 
..................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko,) 
urodzone  dnia ................................ r. w ............................................................................. 

 
będzie kontynuowało realizację obowiązku szkolnego w roku szkolnym .......................... 
w....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(nazwa placówki) 

 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania szkoły o zmianach formy spełniania przez 
syna/córkę obowiązku szkolnego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 
 
 
 

podpis matki/opiekunki prawnej. ………………………………..................             

podpis ojca/ opiekuna prawnego................................................. 

 
 
 

 
 
 
\ 
 
 



 

Załącznik nr 4 do procedury rekrutacji do klasy I 

 
Chruślina, dnia ........................................ 

 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE Nr 2 
 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko1 .......................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką" dziecka. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona (y) na podstawie:2 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 

4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą3. 

Miejsce zatrudnienia/uczelni: (Należy podać adres zakładu pracy/uczelni) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 
 
 
 

podpis matki/opiekunki prawnej. ………………………………..................             

podpis ojca/ opiekuna prawnego................................................. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, samotne wychowanie dziecka 

oznacza to 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. 
2 Właściwe podkreślić. 
3 Niewłaściwe skreślić. 



 

 

Załącznik nr 5 do procedury rekrutacji do klasy I 

 
Chruślina, dnia ........................................ 

 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
 

 
OŚWIADCZENIE Nr 3 

 
 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka……………………………………  

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

                                                    (imię, nazwisko i pesel dziecka)  

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania podanych informacji.  

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego 

nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 
 
 
 

podpis matki/opiekunki prawnej. ………………………………..................             

podpis ojca/ opiekuna prawnego................................................. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do procedury rekrutacji do klasy I 
 

Chruślina, dnia ........................................ 
 
 

..........................................................                                                                 
 
.......................................................... 
(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 

 
 

OŚWIADCZENIE Nr 4 
 
 

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

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

Pesel……………………………………………………………………………………………………  

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

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

 

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby 

powyżej 16  

roku życia, którą mam na wychowaniu (odpowiednie należy podkreślić)  

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

 

orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.  

 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego 

nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków/uczniów.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 
 
 
 

podpis matki/opiekunki prawnej. ………………………………..................             

podpis ojca/ opiekuna prawnego................................................ 

 


