Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹.
Lp.
1
2

3

4
5

KRYTERIA REKRUTACYJNE *
Kandydat uczęszcza do przedszkola w zespole szkolno
- przedszkolnym, w skład którego wchodzi dana szkoła podstawowa.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej
i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym , którego dotyczy
postępowanie rekrutacyjne
Miejsce pracy / prowadzenia działalności gospodarczej jednego
z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły
podstawowej
W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki
Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem danej szkoły
podstawowej

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

*Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)
Do w/w Oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
rekrutacyjnych:
1.
Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły
podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie
rekrutacyjne.
2.
Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie danej szkoły
podstawowej.
3.
Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkaniu w obwodzie danej szkoły
podstawowej krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki.
4.
Oświadczenie rodziców kandydata, w którym należy podać rok ukończenia danej szkoły
podstawowej przynajmniej przez jednego z rodziców.

.............................................................
(data, podpis rodziców / prawnych opiekunów)

___________________________________________________________________________________
¹ Oświadczenia 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”
(art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

……………………………
(imię i nazwisko)

……………………….…...
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.
Oświadczam, że jestem absolwentem tutejszej szkoły, którą ukończyłam/em w roku ……… .

……………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia 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” (art.150 ust.6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
1

……………………………
(imię i nazwisko)

……………………….…...
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.
Oświadczam, że pracuję / prowadzę działalność gospodarczą w obwodzie szkoły, do której
zamierza uczęszczać ……………………………………………..…. .
(imię i nazwisko kandydata)

……………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
1

……………………………
(imię i nazwisko)

……………………….…...
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.
Oświadczam, że do tutejszej szkoły uczęszcza (brat, siostra)* ……………………………….... .
(imię i nazwisko kandydata)

……………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)






























niepotrzebne skreślić

Oświadczenia 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” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
1

……………………………
(imię i nazwisko)

……………………….…...
(numer i seria dokumentu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.
Oświadczam, że w obwodzie szkoły, do której zamierza uczęszczać ………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

mieszkają krewni, którzy wspierają mnie w zapewnieniu mu należytej opieki.

……………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia 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” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
1

