
  Kędzierzyn-Koźle, dnia……………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….. 

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………….…………………………………………….. 

(adres rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………………..……………………………………….. 

(numer i seria dokumentu tożsamości) 

 

……………………………………..……………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
     Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 

że…………………………..……………………….…………………………………..… (imię i nazwisko kandydata) 

wychowuję samotnie, jako………………………………………………………. panna/ kawaler/ wdowa/ 

wdowiec/ osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/ osoba 

rozwiedziona* i nie zamieszkuję oraz nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

 

   ……………………...…….…………………………. 

     (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

POUCZENIE 

1) Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  Składający 
oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia klauzuli o treści „jestem świadomy odpowiedzialności karnej założenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

 

2)  Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte                                         
w oświadczeniach, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 

 

3) Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez 
Prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r.                 
o pomocy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). 

 

4) Zgodnie z art. 4 ust. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) za 
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. 

 

*Niepotrzebne skreślić 


