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

……………………….………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców 

……………………….………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka-kandydata

 

 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICA   

o wychowywaniu kandydata 

 

          W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna / córki ………………………………… 

do Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety 

w Lesznie oświadczam, że: 

 

chcę, aby moje dziecko było wychowywane w przedszkolu zgodnie z misją Przedszkola 

im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Lesznie 

wymienioną w rozdziale 2 Statutu Przedszkola.  

 

„ § 2  

1. Przedszkole – jako instytucja katolicka – realizuje cele i zadania określone w ustawie  

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

oraz przepisach wydanych w oparciu o nią, przyjmuje za podstawę chrześcijański system 

wartości, koncentrując się w szczególności na: 

1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, 

2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, 

3) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) sprawowaniu opieki nad dziećmi - także niepełnosprawnymi, jeśli takie zostaną 

przyjęte - odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, 

5) wspomaganiu rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 

§ 3  

1. Wychowanie w przedszkolu oparte jest na zasadach personalizmu chrześcijańskiego,  

a w szczególności myśli personalistycznej Papieża Jana Pawła II. 

2. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola we wszystkich grupach wiekowych  

wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej  

i przeprowadzane m. in. poprzez: 

1) codzienną, wspólną modlitwę, 

2) cotygodniową katechezę, 

3) przybliżanie treści roku liturgicznego, 

4) przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji świąt, 

5) kształtowanie postaw chrześcijańskich.” 

 

 

 

……………………….……………………………………  ……………………….…………………………………… 
podpis matki  podpis ojca 

 



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

……………………….………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców 

……………………….………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka-kandydata

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  RODZICA 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki  …………...……………………… 

do Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 

w Lesznie oświadczam, że: 

 

samotnie wychowuję dziecko/dzieci oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie  

z jego rodzicem. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148 ze zm.) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu. 

 

 

 

……………………….……………………………………  ……………………….…………………………………… 
podpis matki  podpis ojca 

 

 

 

 
 
 



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

……………………….………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców 

……………………….………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka-kandydata

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

o wielodzietności rodziny kandydata 

 

          

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki …………………………………… 

do Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety 

w Lesznie oświadczam, że: 

 

nasza / moja rodzina jest wielodzietna – wychowujemy/ję troje lub więcej dzieci. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148 ze zm.) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu. 

 

 

 

 

……………………….……………………………………  ……………………….…………………………………… 
podpis matki  podpis ojca 

 

 

 

 

 



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

……………………….………………………………………. 
imiona i nazwiska rodziców 

……………………….………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka-kandydata

 

 

 

OŚWIADCZENIE  RODZICA 

o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym 

 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki  ……………………….………… 

do Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr  

św. Elżbiety w Lesznie oświadczam, że: 

 

jestem zatrudniony/na / studiuję / uczę się w systemie dziennym w: 

 

– matka ….……………….……………………….……………………………………….…… 
nazwa i adres zakładu pracy / nazwa i adres uczelni / nazwa i adres szkoły 

 

– ojciec …..……………………………………….……………………………………….…… 
nazwa i adres zakładu pracy / nazwa i adres uczelni / nazwa i adres szkoły 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

O zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić dyrektora przedszkola w formie pisemnej. 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148 ze zm.) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu. 

 

 

 

……………………….……………………………………  ……………………….…………………………………… 
podpis matki  podpis ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

Przedszkole im. św. Jana Pawła II  

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z siedzibą w Lesznie 

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych w UE (RODO) 

informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych i danych Państwa dziecka jest Przedszkole  

im. św. Jana Pawła II prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z siedzibą  

w Lesznie, przy ul. Niepodległości 37.   

2. W Przedszkolu powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe: 

ido@elzbietanki.pl.  

3. Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 

2020/2021 zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione Urzędowi Miasta Leszna i Ministerstwu 

Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.  

5. Macie Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

cofnięciem, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.  

6. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.  

7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: 

 w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola – przez okres 

uczęszczania do przedszkola, 

 w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola – przez okres 

roku od zakończenia procesu rekrutacji w celu obrony ewentualnych roszczeń 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje 

się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dziecka nie udzielamy informacji telefonicznych  

o dziecku. W nagłych wypadkach możliwa jest telefoniczna forma komunikacji. Przedszkole 

wykona telefon uwierzytelniający na numer wskazany w karcie zgłoszenia. 

Przedszkole nie wykonuje zdjęć jednostkowych, tylko grupowe. 

Prosi się rodziców i gości o robienie zdjęć tylko do celów prywatnych i rodzinnych  

i tylko własnego dziecka. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z powyższą klauzulą informacyjną 
 

…………………………………………..…………………….  …………………………………………..……………………. 
czytelny podpis matki

  czytelny podpis ojca
 

 

 

mailto:ido@elzbietanki.pl

