
DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE 
 

Należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły  
w przypadku każdej zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania dziecka! 

 
………………………………………. 

                                /miejscowość i data/ 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
Świadom odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm.) 
 
niniejszym oświadczam, że faktycznym miejscem zamieszkania mojego dziecka  
 
…………………………………………………………………………..……………………….............. 

(imię i nazwisko dziecka oraz klasa do której uczęszcza w momencie składania oświadczenia) 

 
data urodzenia ………………………………..……….., PESEL …………..……..……………………    
 

jest Gmina …………………..…………………………………… 
 

………………………………………………………………..…………………………………………..  
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy) 

 
- miejscem zameldowania jest Gmina …………..………………………………………….………….  
 
…………………………………………………………………………………………….………… 

(ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy) 

Ponadto oświadczam, że moje dziecko uczęszcza do 
 
……………………………………………………………………………………………………………  

(pełna nazwa szkoły) 

od dnia …………………………………………………………………………………….……………..  
(dzień, miesiąc rok) 

Dane rodziców:  
 
matka ……………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko) 

ojciec …………………………………………………………………………………………..…………  
(imię i nazwisko) 

 
Odległość jaką dziecko pokonuje od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi ………………… km 
 
 
 

……………………………………………………….  
                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

zamieszkującego wraz z dzieckiem na terenie Gminy…………………………………  
 
Art. 233 § 1 KK. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zaznającego o 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania 
dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje 
władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi 
obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale 
przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem 
zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 
27, 28 Kodeksu Cywilnego). 
 



DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji zadań dydaktyczno-
opiekuńczo- wychowawczych informujemy, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa            
im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej, Wola Batorska 597, 32-007 Zabierzów Bocheński,        
tel. 12 281 60 05, e-mail: szkolawb@poczta.fm. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia 
Dyrektor. 

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

3. Naszym głównym celem przetwarzania jest: 
• realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również poprzez: 

zbieranie oświadczeń uaktualniających dane identyfikacyjne ucznia oraz jego rodziców, 
opiekunów prawnych takie jak: adres zamieszkania i zameldowania 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. 
Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy 
specjalne umowy powierzenia.  

5. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach 
przetwarzania. 

6. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je 
sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać 
ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych    
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy 
prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego 
bezpieczeństwa tych danych. 

8. Dodatkowe informacje na stronie szkoły: http://www.szkolawb.niepolomice.eu lub w Sekretariacie. 
 
 


