
OSWIADCZE1TIE
o §arnotnyrn wychowaniu dzieckal

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicern2

Ja, nizej podpisafla/y
(imię i nazwisko rodzica)

zamiesrkała/y

legitymująca/y się dowodem osobistym
(seria i numer)

iłydanym przęz ,

oświadczam, ze samotnie łvychowuję dziecko:

(imię i narwisko dziecka)

oraz nie wychołn:ję żadnego dzieckawspólnie z jego rodzicem.

Zgodnie z afi, t50 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia ż0|6 r, * Prawo
oświatowę (ti. Dz" U. z ż02I r. poz. 1082 z poźn" zm.) dołączam
jeden z następujących dokumentów3 potwierdzających speŁnienie przezkandydata kryterium:

t] prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód,

il
n

n prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację,

akt zgonu,

nie dotyczy -w plzypadku panny/kawalęra+

(miejscowość, data)

Jestenr świadomy odpowiedzia]ności karnej

(czytelny podpis)

za złażęnię fałszywego oświadczenia.a

(miejscowośó, dala) (czytelny podpis)

1 Samotne rvycho.vywanie dziecka - oznacza lvychowywanie dziecka Wzez pannę, kawalera, wdorvę, wdowca, osobę
pożostającą w separacji orzeczonej pra\łomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - alt. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatorve
(tj. Dz, U. z lażl, r. poz, la8ż z późn, zm,),
2 Rodzic - należy przez to,fozumieć także pralłnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zaĘpczą
nąd dzieckięm - art. 4 pkt l9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj, Dz. U" z2021 r, poz. 1082 zp6źn.
zm.).

3 Dokumenty sklada się w oryginale, notalialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
zart.76a § 1 ustarvy z dnia i4 częrwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu |ub rłyciągu z dokumęntu.
Dokumenfy mogą być skladane także w postaci kopii poświadczonej z'a zgodnośó z oryginałem przezrodzica kandydata -
ań. l50ust,3i5ustawyzdnia14gudnia20l6r.-Praryooświatowe(tj,Dz.U.z2O2łt.poz, 1082zpóźn.zm,),
4Zgodniezart. l50ust.6ustawyzdnia14grudnia2016r.-Ptarvooświatolye(tj.DztJ.z202Ir.poz, 1082 zpóźn.zm,)
oświadczęnia potwierdzające spełnianie ptzez kandydala kryteLiów rekrutaryjnych, składa się pod rygorem
odpowiedzialności kalnej zz skłądanie falszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zoborviązany
do zarvarcia w nim klauzuli następującej treści; ,,Jestem św,iadomy odpowiedzialności kal,nej za złożęnię fałszywego
ośrviadczenia". Klauzula ta zasiępuje pouczenie orBanu o odporviedzialności karnej za skłądąnie fałszywych oślviadczeń.
* zazłaczyć wlaściwe


