Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
dotyczące samotnego wychowywania kandydata na ucznia przez rodzica oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko:
.……………………………………………..……………………………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko kandydata)

i nie wychowuję wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

* zgodnie z art. 4, ust. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze
zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza 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.

Ostrołęka, ……………………………..
(data)

……..…………………………………………………………………….
(podpis osób składających oświadczenie)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
dotyczące wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczam, że dziecko: .……………………………………………..……………………………………………………..,
(imię i nazwisko kandydata)

o którego przyjęcie wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której jest
troje i więcej dzieci.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Ostrołęka, ……………………………..
(data)

……..…………………………………………………………………….
(podpis osób składających oświadczenie)

Załącznik nr 5

………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
o miejscu zatrudnienia jednego z rodziców kandydata znajdującego się w obwodzie szkoły .

Ja, niżej podpisany działający jako rodzic ¹ oświadczam, że moje miejsce pracy znajduje się w
obwodzie szkoły.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zakładu pracy)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialnościkarnejzazłożenie fałszywego oświadczenia.²

………………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………
podpis rodzica/rodziców

¹ Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.996 z późn. zm.) –
przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
dzieckiem.
²Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.996 z
późn.zm.),oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeo. 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.

Załącznik nr 6

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych
kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki

Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………...............
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w obwodzie szkoły
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

zamieszkują krewni mojego dziecka/podopiecznego:
…………………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................................
(stopień pokrewieństwa/adres zamieszkania krewnych)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................................

(miejscowość, data)

..............................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE
(dotyczące spełniania obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego)

Oświadczam, że moje dziecko* .....................................................................................................................

w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ostrołęka , ................................
(data)

*podać imię i nazwisko dziecka

..........................................................................
(podpis rodzica)

Załącznik nr 8
Oświadczenie
o realizacji obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce
Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
......................................................................................................................................................

zamieszkała/y................................................................................................................................

oświadczam, że rodzeństwo kandydata :

1.…………………………………………………… …………………………………………..
(imię i nazwisko rodzeństwa)

(klasa)

2.…………………………………………………… …………………………………………..
(imię i nazwisko rodzeństwa)

(klasa)

3…………………………………………………… …………………………………………..
(imię i nazwisko rodzeństwa)

(klasa)

w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej do której złożony
został wniosek.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................., ................

..........................................

( miejscowość ) ( data)

( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 9
…………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

……………………................
adres zamieszkania

Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub
studiowanie w systemie dziennym rodziców kandydata

Ja niżej podpisana, świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam,
że, jestem rodzicem, (opiekunem prawnym dziecka)
……………………………………………………………………………........................................
(imię i nazwisko dziecka)
pracującym/studiującym w systemie dziennym
(niepotrzebne skreślić)
……………………………………………………………..
(czytelny podpis matki)

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam,
że, jestem rodzicem, (opiekunem prawnym dziecka)
……………………………………………………………………………........................................
(imię i nazwisko dziecka)
pracującym/studiującym w systemie dziennym
(niepotrzebne skreślić)
……………………………………………………………..
(czytelny podpis ojca)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

……………………………………………………
(miejscowość i data)

Załącznik nr 10

Ostrołęka, dn. …………………….
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………………..
(ulica, numer)

…………………………………………………………..
(kod, miejscowość)

POTWIERDZENIE WOLI
przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,
do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

Numer PESEL dziecka:
do Szkoły Podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

………..……………………………………………………..
(podpis osób składających oświadczenie)

