
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2018 / 
2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie 

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

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

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

/adres/y  miejsca zamieszkania kandydata / 

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

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

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

/ 

Załącznik 5 do Regulaminu Rekrutacji 
 

OOOŚŚŚWWWIIIAAADDDCCCZZZEEENNNIIIEEE   OOO   SSSPPPEEEŁŁŁNNNIIIEEENNNIIIUUU   KKKRRRYYYTTTEEERRRIIIÓÓÓWWW   NNNAAABBBOOORRRUUU   WWW   PPPOOOSSSTTTĘĘĘPPPOOOWWWAAANNNIIIUUU   RRREEEKKKRRRUUUTTTAAACCCYYYJJJNNNYYYMMM   

DDDOOO   OOODDDDDDZZZIIIAAAŁŁŁUUU   PPPRRRZZZEEEDDDSSSZZZKKKOOOLLLNNNEEEGGGOOO   NNNAAA   RRROOOKKK   SSSZZZKKKOOOLLLNNNYYY   222000111888   ///    222000111999   

   WWW   SSSZZZKKKOOOLLLEEE   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ   IIIMMM...    JJJAAANNNAAA   PPPAAAWWWŁŁŁAAA   III III    WWW   DDDOOOBBBRRRYYYNNNIIINNNIIIEEE   

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1, oświadczam, że:  
(wypełnić poszczególne punkty jeżeli dotyczy)  

 
 
1. Jesteśmy zatrudnieni / wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej / uczymy się w trybie 

dziennym / prowadzimy gospodarstwo rolne / prowadzimy działalność gospodarczą 2: 
 

1) ………………….…………………………………………………………………………..………………………………………..……………. 
/ miejsce pracy, nauki matki kandydata / 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
/ miejsce pracy, nauki ojca kandydata / 

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

 
 

 
2. Brat / siostra 2 ……………………………………….………………………….. uczęszcza / będzie uczęszczał/a 

2  
                                                            / imię i nazwisko kandydata /                 

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie lub do Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie. 

 
………………………………………….……………………..  

                                                                                                                                   / czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / 
 
 

 
 
3. Oddział Przedszkolny jest najbliższą placówką względem miejsca zamieszkania / naszej pracy 2  
 

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

 
 

                         
Dobrynin, ……………… 2018 roku.  
/miejscowość i data złożenia oświadczenia/ 

 
 
1 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.). 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 

 


