
………………………………………… ……………………, …………………. 
imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego miejscowość, data 

 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

 

………………………………………… 
imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA  

O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka .................................................................................................................................... 

Wybrane placówki: 

WYBÓR 1  ........................................................................................................................................................ 

WYBÓR 2   ............................................................................................. ........................................................... 

WYBÓR 3 ........................................................................................................................................................ 
(nazwa przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) 

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 oświadczeń 

 

Oświadczam, że: 

I. Rodzice dziecka (rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracują1: 

w przypadku 

obojga rodziców 
Ojciec:     TAK □ NIE □ 
 

Jeśli TAK, proszę wybrać właściwe: 

□ pracuje zawodowo w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną  

□ prowadzi działalność gospodarczą  

□ prowadzi gospodarstwo rolne  

□ uczy się lub studiuje w trybie dziennym 

Matka:     TAK □ NIE □ 
 

Jeśli TAK, proszę wybrać właściwe: 

□ pracuje zawodowo w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną  

□ prowadzi działalność gospodarczą  

□ prowadzi gospodarstwo rolne  

□ uczy się lub studiuje w trybie dziennym 

w przypadku 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

 TAK □ NIE □ 
 

Jeśli TAK, proszę wybrać właściwe: 

□ pracuje zawodowo w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną  

□ prowadzi działalność gospodarczą  

□ prowadzi gospodarstwo rolne  

□ uczy się lub studiuje w trybie dziennym 

 
1 Za spełnienie warunku uważa się sytuację, gdy każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko spełnia co najmniej jeden z warunków: 

1) pracuje zawodowo w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną, 2) prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo 
rolne, 3) uczy się lub studiuje w trybie dziennym 



 

 Wybrane placówki  

(zgodnie z kolejnością wyboru na str. 1 niniejszego 

oświadczenia) 

WYBÓR 1 WYBÓR 2 WYBÓR 3 

II.  Moje dziecko w roku szkolnym 2023/2024  

ubiega się o przyjęcie lub będzie uczęszczało 

do tego samego przedszkola albo oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej lub 

szkoły, w której znajduje się dany oddział 

przedszkolny albo zespołu szkolno-

przedszkolnego, co jego rodzeństwo 

TAK □ 

NIE □ 

TAK □ 

NIE □ 

TAK □ 

NIE □ 

III.  Moje dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły 

podstawowej, obejmującego przedszkole albo 

oddział przedszkolny w szkole podstawowej,  

do którego składany jest wniosek o przyjęcie 

TAK □ 

NIE □ 

TAK □ 

NIE □ 

TAK □ 

NIE □ 

 

IV.  Moje dziecko uczęszczało w roku szkolnym 

2022/2023 do żłobka albo innego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
TAK □ NIE □ 

…………………………………………………………… 

 

…………….…………………………………………….. 

(nazwa i dokładny adres żłobka/przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej) 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

........................................................    ..................................................................................                                                
                        (data)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga:  

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (…), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, 

lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  
 

 

 

 

 


