
 

 
  Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr  2/2021                                                                                          

Dyrektorki Przedszkola Publicznego nr 1 

                                                                                                                            im. Dobrego Serca  w Czeladzi 

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

 (imię i nazwisko rodzica) 

…….………………………….………………………. 

                                      (adres)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 
składane na podstawie art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U.  2020 poz. 910 z późn. zm.) 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia³:  

oświadczam, 

że jestem rodzicem'  dziecka ………………..…………………................ i samotnie wychowuję²  ww.  
                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

 

dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

Czeladź, dnia…………… 

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

           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

Wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 

rozwiedziona ,zobowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację składającego 

oświadczenie. 

 1Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U.  2020 poz. 910 z późn. 

zm.) – przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem.  

2Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  2020 poz. 910 z późn. 

zm.) – przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 

chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

3 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  2020 poz. 910 z późn. 

zm.) , oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 


