
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji dzieci  

do Gminnego Przedszkola w Cegłowie na rok szkolny 2019/2020 

……………………………………….. ….     

Imię i nazwisko  

 

…………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 

oświadczam, że dochód2 na osobę w  rodzinie dziecka ………………………………... 

                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

wynosi …………………….. .                                                              

 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu o wysokości dochodu 

na osobę w rodzinie kandydata dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji do przedszkola zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz.U. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

 

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

                                                                                                 czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

                                                 
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany 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. 

 
2 Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o  którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych 

w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne.  

Przy obliczaniu dochodu  członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych 

spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.  
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