…………………………………….
/Imiona i nazwisko rodzica/rodziców/

PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
składane na podstawie art.150 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………
działający jako rodzic1 oświadczam, że samotnie wychowuję2 ww. dziecko oraz nie wychowuję
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3

………………...............................
/miejscowość i data/

………...................................................
/podpis rodzica/rodziców/

________________________
1
Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.
zm.) – przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
2

Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.
zm.) – przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie 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.
3

Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.
zm.), oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany 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.
*Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu są w myśl ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) jednostki wymienione we wniosku o przyjęcie
dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a dane osobowe w nim
zawarte są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.).

