
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły 
 na rok szkolny 2018 / 2019 

 
Załącznik 4 do Regulaminu Rekrutacji 

 

O ś w i a d c z e n i e 
          / wypełniają rodzice kandydatów spoza obwodu szkoły / 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że:  
                                          (wypełnić poszczególne punkty, jeżeli dotyczy)  

 
 
1. Nasze dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne i będzie kontynuowało naukę w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II Dobryninie 2: 
 

1) ………………….…………………………………………………………………………..………………………………………..……………. 
                  / miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata / 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
/ miejsce odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata / 

 
                                                                                         ………………………………………….……………………..  

                                                                                                                                   / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
 
 

2. Nasze dziecko z dniem 1 września 2018 roku podlega obowiązkowi szkolnemu i w szkole, do której 
zgłaszamy nasze dziecko kształci się jego rodzeństwo. 

………………………………………….……………………..  
                                                                                                                                 / czytelny podpis osoby składającej 
oświadczenie / 

 
 
 
3. Droga do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie jest krótsza niż do szkoły obwodowej. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/ nazwa szkoły obwodowej / 
………………………………………….……………………..  

                                                                                                                                   / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
 

 
4. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Dobryninie.     
                                                                                                                                    ………………………………………….……………………..  

                                                                                                                                   / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
 

 

5. Oświadczamy, iż miejscem zamieszkania rodziców kandydata jest: 
………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
/proszę podać adres zamieszkania rodziców kandydata/  

………………………………………….……………………..  
                                                                                                                                   / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 

                       
Dobrynin, dnia: ……………… 2018 roku. 
 

1 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59). Oświadczenie potwierdzające spełniania przez 
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Klauzula 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
2 niepotrzebne skreślić 
 

 
…………………………………………………………..……….. 

/ imię/ona i nazwisko kandydata 
…………………………………………………………………… 

/ imię/ona i nazwisko/a rodziców – opiekunów prawnych 
podmiot sprawujący pieczę zastępczą / 

……….……………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………… 

/adres miejsca zamieszkania kandydata / 

……….……………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………… 

/adres miejsca zamieszkania 
rodziców – opiekunów prawnych kandydata – jeśli jest inny / 

……………………….………….…………………………………… 
/ numery i seria dokumentu tożsamości rodziców – opiekunów 

prawnych / 


