Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2/2021

Oświadczenie rodzica o zamiarze kontynuacji nauki
w szkole podstawowej w tym samym zespole szkół przez rodzeństwo kandydata

…………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie*
…………………………………………………….
Miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia
oświadczam, ze:
wymienione niżej rodzeństwo mojego dziecka ..............................................................................
imię i nazwisko kandydata

będzie w roku szkolnym 2021/2022 kontynuowało naukę w szkole podstawowej w zespole szkół, w której
funkcjonuje przedszkole, do którego składany jest wniosek o przyjęcie kandydata
Imię i nazwisko brata/siostry

…………………., dnia .............................

Data urodzenia

Nazwa szkoły i klasa, do której
uczęszcza obecnie

……………………………………………..
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Pouczenie:
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy — Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art. 233 §1 Kodeksu karnego: „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 od 6 miesięcy do lat 8".

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

♦rodzice - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/2021

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie1
……………………………………………………….
Miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że:
samotnie wychowuję dziecko ................................. , ......................................................................
imię i nazwisko kandydata

jako ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona**) i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Na potwierdzenie spełniania kryterium przedkładam dokument potwierdzający status osoby samotnej
(prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ***2)

…………….., dnia ................................... ...............................................................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Pouczenie:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy — Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
- art. 233 §1 Kodeksu karnego: „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 od 6 miesięcy do lat 8 ".

*rodzice - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem
** - właściwe zaznacz
***dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; dokumenty mogą być składane także w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2/2021

Oświadczenie o wielodzietności
………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie*

..............................................................................................

Miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że:
jesteśmy rodziną wielodzietną**, w której wychowuje się łącznie dzieci, które wymieniam poniżej:
1 ..........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)
2 .........................................................................................

(Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

3 ...........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka,, data urodzenia)

4 ...........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia )

5 ...........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka, data wodzenia)

6 ...........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

………………, dnia……………………

………………………………………..
czytelny podpis osoby składającej
oświadczenie

Pouczenie:
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
- art. 233 §1 Kodeksu karnego: „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę łub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8 ".

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

*rodzice - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem

**wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2/2021

Oświadczenie o spełnianiu kryterium odległości do 3 km

dotyczy wyłącznie kandydatów w wieku 5 i 6 lat

………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie*
………………………………………………………
Miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenie
…………………………………………………..
Miejsce zamieszkania kandydata

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia
oświadczam, że:
………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko kandydata, data urodzenia

mieszka w odległości poniżej 3 km od Gminnego Przedszkola Integracyjnego w Samoklęskach.

……………., dnia ................................... ...............................................................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Pouczenie:
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art. 233 §1 Kodeksu karnego: „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 od 6 miesięcy do lat 8 ".

.przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

*rodzice - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem

