
……………………….., dnia … ………………… r. 

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

 

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

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka1, 2 

oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

Oświadczam, że jestem matką/ojcem samotnie wychowującą/cym kandydata  

 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

oraz, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem3.  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

    ……………………………………………………………… 
         (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie – oznacza wychowanie 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 (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.). 
2 Dokumentami potwierdzającymi samotne wychowanie dziecka mogą być: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający  

rozwód lub separację lub akt zgony oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a 

§ 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub 

kandydata pełnoletniego.).  
3 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 ppkt c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.) do wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego dołącza się dwa dokumenty potwierdzające kryterium 

„samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” tj.: 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego wyrok rozwodu lub separację lub akt zgonu, 

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 


