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Załącznik Nr 16 

do Zarządzenia  Nr 16/O/2022 

Wójta Gminy Wielka Wieś 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Oświadczenie o miejscu zameldowania rodzica /opiekuna prawnego 

na terenie Gminy Wielka Wieś  

 

Oświadczam, że ja niżej podpisana 

............................................................................. 

                      (imię i nazwisko) 

jestem zameldowana/nie jestem zameldowana1 na terenie Gminy Wielka Wieś na pobyt stały 

pod wskazanym adresem:..................................................................................................................... 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

 

........................................................................ 

data i czytelny podpis matki 

Oświadczam, że ja niżej podpisany 

............................................................................. 

(imię i nazwisko) 

jestem zameldowany/nie jestem zameldowany2 na terenie Gminy Wielka Wieś na pobyt stały 

pod wskazanym poniżej adresem:......................................................................................................; 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

 

........................................................................ 

data czytelny podpis ojca 

 

1 Właściwe podkreślić 

2 Właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 17 

do Zarządzenia  Nr 16/O/2022 

Wójta Gminy Wielka Wieś 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Oświadczenie o wskazaniu w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych 

miejsca zamieszkania na terenie Gminy Wielka Wieś  

 

Oświadczam, że ja niżej podpisana 

............................................................................. 

(imię i nazwisko) 

wskazałam/nie wskazałam1 w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wielka Wieś pod adresem: 

........................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

 

........................................................................ 

data i czytelny podpis matki 

 

Oświadczam, że ja j niżej podpisany 

............................................................................. 

(imię i nazwisko) 

wskazałem /nie wskazałem2 w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 

miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wielka Wieś pod adresem 

................................................................................................................................................................ 

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym, a zgodność w/w danych ze stanem faktycznym potwierdzam i poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 

 

........................................................................ 

data czytelny podpis ojca 

1 Właściwe podkreślić 

2 Właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 18 

do Zarządzenia  Nr 16/O/2022 

Wójta Gminy Wielka Wieś 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, prowadzeniu 

działalności gospodarczej, prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki 

w systemie dziennym dla dorosłych,  w obwodzie szkoły, do której składany jest 

wniosek  

 
 

……………………………………………………..  
       (imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)  
 

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

 

 

……………………………..., dnia ……………...……………  
 

 
 

Ja niżej podpisany/a rodzic dziecka, prawny opiekun oświadczam1, że: jestem zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę, otrzymuję dochody na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, pobieram naukę w systemie dziennym, prowadzę gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą.* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Lp. Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna Nazwa zakładu pracy, placówki pobierania 

nauki w systemie dziennym, działalność 

gospodarcza lub rolnicza 

1.   

2.   

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

................................................................ 

                                                                                                               (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

                                                        
1      zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe  (Dz.U.2021.0.1082) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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Załącznik Nr 19 

do Zarządzenia  Nr 16/O/2022 

Wójta Gminy Wielka Wieś 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

            

 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do danej szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś  

 

 

 

Oświadczam2, że rodzeństwo mojego dziecka  

 

.........………....................................................................  
      (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia)  

 

uczęszcza do tej samej szkoły, do której rodzice/opiekunowie prawni dziecka wnioskują o 

przyjęcie: 

 

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

                                                                        (adres, nazwa placówki) 

 

1. ..................................................................... 
                 (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

2. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

………………………..., dnia ............................. 

 

 

 

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 

 

 
 

 

 

 

                                                        
2     zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.0.1082) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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 Załącznik Nr 20 

do Zarządzenia  Nr 16/O/2022 

Wójta Gminy Wielka Wieś 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 

119) informuję, że: 

2.  

3. 1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Dyrektor  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
4. 2). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Barbarę Kołacz, z którą 

można się skontaktować poprzez e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka. 

5. 3). Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe.   

6. 4). Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępniane podmiotom 

upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.   

7. 5). Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z 

przepisami prawa. 

8. 6). Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. 

9. 7). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

10. 8). Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu. 

11.   

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                                            czytelny podpis                                

 


