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 2020/2021
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.
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

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Nr lokalu

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

Matka/opiekunka prawna
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica

Ojciec/opiekun prawny

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, poddany został obowiązkowym szczepieniom
ochronnym /jest długotrwale odroczony od obowiązkowego szczepienia ochronnego
Kandydat, o którym mowa w punkcie A, ma rodzeństwo, które w roku szkolnym
2020/2021 będzie kontynuować edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
pierwszego wyboru – ………………………………………………………………………………………..…..……
/imię i nazwisko rodzeństwa/

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, ma rodzeństwo, które w roku szkolnym
2020/2021 będzie kandydować do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego
wyboru – ………………………………………………………………………………………..…..……
/imię i nazwisko rodzeństwa/

Kandydat, o którym mowa w punkcie A, brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym
w 2019 roku i nie dostał się do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wskazanego w pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

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

Zgierz, dnia ………………………………………….

i

…………………………..…………..
podpis ojca/opiekuna praw

E. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
informuję, że Administratorem Danych Osobowych dla danych zawartych w Oświadczeniu
potwierdzającym spełnianie kryteriów jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli uzyskania
potwierdzenia spełnienia kryteriów naboru. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją zadania
publicznego oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane będą przekazane
Prezydentowi Miasta Zgierza w celu umożliwienia realizacji tego samego celu jako podmiotowi
prowadzącemu. Bliższe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych zostały
zamieszczone stronach internetowych podmiotów wskazanych powyżej lub wyłożone w ich
siedzibach.

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

Zgierz, dnia ………………………………………….

i

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

