
 

 

 

 
………………………..…………………………..………… 
                       (imię i nazwisko rodzica)  
 

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

OŚWIADCZENIE  
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA  

 
   Ja niżej podpisana/y oświadczam, 

 

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ……………………………..…..…………………..,  
                                                                                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do oddziału szkoły): 
 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Wiek Miejsce nauki 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1
 

                                                                 

 

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

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

………………………………, dnia ………………….…. 
          (miejscowość) 
 
Wyjaśnienie:  

Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457 z późniejszymi zmianami) wielodzietność oznacza rodzinę 
wychowującą troje i więcej dzieci.  
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających 
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do 
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych  ul. Wojska Polskiego 67/69,  56 -400 Oleśnica 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 
3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
oraz - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom 
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty  
5) ani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych 
oraz do momentu odwołania zgody 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
 


