………………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

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

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA1

Oświadczam, że:
1. samotnie wychowuję dziecko/ dzieci:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać imiona i nazwiska dzieci)

2. nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2

………………………………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa/uczniów danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego,
ul Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin, reprezentowane przez dyrektora szkoły.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@broniewski.edu.pl. albo pisemnie na adres
Administratora.

………………………………………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

samotne wychowywanie dziecka - zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
2
Zgodnie z art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oświadczenia, o których
mowa we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń i zgodnie z zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego.
1

