Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, lub prowadzeniu działalności
gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym

Ojciec/opiekun prawny
Ja niżej podpisany: ........................................................................... zamieszkały .............................................
..............................................................................................................................................................................
*
Oświadczam, że jestem zatrudniony w: .............................................................................................................
lub
- *Oświadczam, że jestem osobą odbywającą studia w systemie stacjonarnym.
……………………..............................................................................................................................................
lub.
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne.
..............................................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…….…………………………
(data i czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Matka/opiekunka prawna
Ja niżej podpisana: ........................................................................... zamieszkała .............................................
.............................................................................................................................................................................
*
Oświadczam, że jestem zatrudniona w: ...........................................................................................................
lub
- *Oświadczam, że jestem osobą odbywającą studia w systemie stacjonarnym.
…………………….............................................................................................................................................
lub
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne.
..............................................................................................................................................................................
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…….……………………………
(data i czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
dn.
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu.

….………………………………………
(data i czytelny podpis)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika przedszkola lub
szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y ..........................................
...........................................................................................................................................................................
Jestem zatrudniony w: …………………………………...………………………………………………………….....
Oświadczam, że kandydat do przedszkola jest*:
moim dzieckiem
moim wnukiem
moim prawnukiem
moim praprawnukiem
* zaznaczyć właściwą odpowiedź

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…….……………………………
(data i czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
dn.
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu.

….………………………………………
(data i czytelny podpis)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania

Matka/opiekunka prawna
Ja niżej podpisana: ........................................................................................................................................,
Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest:
.………………………………......................……………. …………………………………………………
/podać dokładny adres zamieszkania/

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………..…….……………………………
(data i czytelny podpis)

Ojciec/opiekun prawny
Ja niżej podpisany: .....................................................................................................................................,
Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest: …………………………...........…………….......…….
…………………………………………………..
/podać dokładny adres zamieszkania/

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………….……………………………
(data i czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
dn.
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu.
….………………………………………
(data i czytelny podpis)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym, edukacji
przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny przez
rodzeństwo kandydata

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y ........................................
........................................................................................................................................................................,
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - kandydata do przedszkola, będzie uczęszczało
w roku szkolnym ………...……/……………….
do: …………………………………………………………………………………………………………...
(adres nazwa placówki)

Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata do przedszkola

Klasa/oddział przedszkolny

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………
(data i czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z
dn.
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Orlu.
….………………………………………
(data i czytelny podpis)

