Starogard Gdański, …............................................
..................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
..................................................................................
.................................................................................
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA
Jestem świadom/a odpowiedzialności
oświadczenia, oświadczam, że dziecko:

karnej

za

złożenie

fałszywego

.........................................................................................................................................
imię i nazwisko kandydata

wychowuję samotnie, jako: panna/ kawaler/ wdowa/ wdowiec/ osoba
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/ osoba
rozwiedziona *
i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.
POUCZENIA:
1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
poz. 1082 ze zm.), oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający 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
zeznań.
2. Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
3. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
poz. 1082 ze zm.) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach oraz może zwrócić się do
prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie tych okoliczności.
4. Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
poz. 1082 ze zm.) W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które
zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji
o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze
wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona we WNIOSKU O
PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO od 1 września 2022 roku,
do którego niniejsze oświadczenie stanowi załącznik.
…............…..........……………….. ..….......................................
Data i czytelny podpis rodzica

* Właściwą odpowiedź należy podkreślić.

