OŚWIADCZENIA RODZICÓW O SPEŁNIANIU KRYTERÓW USTALONYCH
PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY W II ETAPIE REKRUTAJI
Dotyczy kandydata: …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
I. Zatrudnienie / studiowanie w systemie stacjonarnym:
Oświadczam(y), że jestem(śmy) zatrudnieni/studiuje(my) w:
Imię i nazwisko rodzica/ prawnego
opiekuna
Pełna nazwa zakładu pracy i telefon*
Pełna nazwa uczelni oraz dane kontaktowe *

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego
opiekuna
Pełna nazwa zakładu pracy i telefon*
Pełna nazwa uczelni oraz dane kontaktowe *

II. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
dziecka (zakreślić właściwe)
□ TAK □ NIE
III. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy
jednego z rodziców (zakreślić właściwe)
□ TAK □ NIE
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
…………………………………........
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………........
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach,
33-122 Wierzchosławice 796.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ich przetwarzanie.
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Przedszkole Publiczne w Wierzchosławicach przetwarza dane osobowe w celu zrealizowania
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (Ustawa Prawo oświatowe Dz.U. 2018.996
z późn. zm). Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych dostępne są na
tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola: https:// ppwierzchoslawice@szkolnastrona.pl.
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej na tablicy
ogłoszeń lub/i na stronie internetowej Przedszkola: https:// ppwierzchoslawice@szkolnastrona.pl,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Oświadczam, że dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.

……………………………………………
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

*

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może sprawdzić okoliczności zawarte w oświadczeniu w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do rodzica/ów, prawnych opiekunów albo zakładu
pracy bądź uczelni o dodatkowe potwierdzenie tych okoliczności.
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