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 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2021/2022. 

Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku  

z dnia 01.02.2022 r. 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. W. Witosa                  

w Gromniku i Szkół Filialnych w Golance i w Polichtach na rok szkolny 2022/2023 

Podstawa prawna: 

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

3. Statutu Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku. 

4. Zarządzenia nr 377 i 378/2022 Wójta Gminy Gromnik z dnia 18 stycznia 2022 r.  

w sprawie ustalenie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do klas I 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik i w sprawie określenia wzoru 

zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej  

§1 

Wymagane dokumenty i terminy ich składania. 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie na wniosek 

rodziców może być przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało  

z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki  

w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania 

przez dziecko z wychowania przedszkolnego). 

2. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty do urny przy wejściu do szkoły 

w terminie podanym w § 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie: 

a) w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłoszenie (na druku 

wydanym w przedszkolu lub pobranym ze strony www.zs.gromnik.pl – 

załącznik nr 1 do Regulaminu); 

b) oświadczenie o miejscu zamieszkania, Klauzula informacyjna i uzyskanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych – (na druku wydanym w 

sekretariacie lub pobranym ze strony www.zs.gromnik.pl – załącznik nr 2,3, 4 

do regulaminu); 

c) w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły wniosek przyjecie 

dziecka spoza obwodu (na druku wydanym w sekretariacie lub pobranym ze 

strony www.zs.gromnik.pl – załącznik nr 5 do regulaminu); 

d) podpisaną fotografię 30x40 mm; 

e) odpis aktu urodzenia - tylko w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły  

f) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy 

(opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych); 

 

http://www.zs.gromnik.pl/
http://www.zs.gromnik.pl/
http://www.zs.gromnik.pl/
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§2 

Szkolna komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno 

– Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna, działając zgodnie z regulaminem 

pracy: 

a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie  

z kryteriami określonymi w regulaminie, 

b) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy, 

c) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, 

d) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

§3 

Zasady naboru 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, 

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza 

obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła podstawowa 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje 

się uwzględniając następujące kryteria: 

L.P. Kryteria Wartość  

punktowa 

1. Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata w 

Zespole Szkół w Gromniku. 

2 

2. Realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w Zespole 

Szkół w Gromniku. 

2 

3.  Samotne wychowywanie kandydata 1 

4.  Orzeczenie o niepełnosprawności 1 

5.  W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców              

w zapewnieniu mu należytej opieki 

1 

6.  Miejsce zamieszkania na terenie Gminy 3 
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3. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz 

uczniów do szkoły. 

 

§4 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy 

postępowania uzupełniającego obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klas I Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku I Szkół Filialnych w Golance  

i w Polichtach na rok szkolny 2017/2018. 

 

Lp. Rodzaj czynności 

 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

postępowania 

uzupełniającego                

 

1. 

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I 

publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

od 07.02.2022 r. 

do 04.03.2022r. 

  

od  15.03.2022r. 

do 25.03.2022r. 

 

 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i 

dokumentów potwierdzających  spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od  07.03.2022r.  

do 14.03. 2022r. 

 

od  28.03.2022r.  

do 31.03. 2022r. 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

 

do 15.03.2022 r.  

 

do 01.04.2022r. 

 

4. 

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) 

kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

od 15.03.2022r. 

do 30.03.2022r.  

od 01.04.2022r. 

do  12.04.2022r. 

 

 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 

lub informacji o liczbie wolnych miejsc 

 

do 31.03.2022r. 

 

 

do  13.04.2022r. 

 

 

 

6. 

Składanie wniosku do Komisji Rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 
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7. 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

8. 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu 

do 7 dni od terminu otrzymania 

pisemnego uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 

9. 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 

pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do dyrektora 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 

 

                 Dyrektor 

         Zespołu Szkół w Gromniku 

                 Ul. Witosa 4, 33-180 Gromnik 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej 1 

Dane osobowe kandydata i rodziców2  

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i numer 

paszportu  

lub innego dokumentu  

potwierdzającego tożsamość 

           

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 

kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

 
1 Zgodnie z art.133 ust.1  ustawy Prawo  oświatowe, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i 

młodzież zamieszkałe w tym obwodzie .   

 
2 Zgodnie z art. 151  ustawy Prawo  oświatowe,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5podaje się jeśli takie  środki  rodzice  posiadają. To 

oznacza , że dane  w  punkcie 1-4  podaje  się obowiązkowo, natomiast  podanie danych  w punkcie 5  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z 

rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
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5. Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata o ile je posiadają 

 

Matki 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1082 z p. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły 

podstawowej/ zespołu  szkół do którego  zgłoszenie zostało złożone. 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.3  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 

2019, poz. 1781). 

 

 

 

 

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

      

(podpis matki/opiekunki prawnej)                  (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

………………………… 

( miejscowość i data) 

 
3 Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania¹ 

 Ja………………………………………………………………………………………………... 

                                 ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2, oświadczam, że  

zamieszkuję wraz z dzieckiem……………………………………………………………… 

                                         (imię i nazwisko kandydata) 

w……………………………………………………………………………………………….                                                                                                    

(miejscowość, ulica, numer domu) 

                                                                  

   

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

         data                                                       Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                        rodzica/ prawnego opiekuna  

 

1/właściwe wypełnić/ w pozostałych wpisać nie dotyczy / 

2/Zgodnie z art. 151 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082z p. 

zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  
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Załącznik Nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przy rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku 

          W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 

2019r., poz. 1781 ). 

Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka/dzieci oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest  

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gromniku, z siedzibą w Gromniku ul. Witosa 4, 33-

180 Gromnik, tel. 146514233, reprezentowana przez p.o. Dyrektora Szkoły – Panią mgr Ewę 

Białkowską. 

2. Administrator Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gromniku, wyznaczył Inspektora 

Danych Osobowych – Pana Tomasza Pilcha, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować poprzez e mail  firma.tomaszpilch@onet.pl oraz telefonicznie 

782974835. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

       3.  Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych podanych we  

wniosku będą wykorzystane (przetwarzane ) przez  Szkołę Podstawową im. W. Witosa w 

Gromniku 

w celu rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły. 

       4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy  i 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

       5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z 

przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji szkolnej, a w przypadku nie  

przyjęcia dziecka do  placówki – przez okres jednego roku. 

       6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a 

konsekwencją 

mailto:firma.tomaszpilch@onet.pl
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niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji 

       7. Posiada Pani/Pan prawo : 

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są  niezgodne ze stanem 

rzeczywistym,   

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 

        8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach              

ochrony danych osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

        9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej. 

 

…………………………………… 

data i podpis administratora danych 

 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

………………………………………………… 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik Nr 4 

UZYSKANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PODANYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM  DZIECKA DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ Im. Wincentego Witosa w GROMNIKU 

 

       Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r,  o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r., poz 1781 ). 

 

 

      Działając jako rodzic/opiekun prawny 

dziecka………………………………………............ 

 

oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie  danych osobowych 

zawartych w przedkładanym wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Gromniku,  

 

jaki również  danych osobowych zawartych w załącznikach do tego wniosku oraz w 

przedstawionych przeze mnie dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

procesu  postępowania  rekrutacyjnego. 

Wyrażam również  zgodę do podejmowania przez w/w  placówkę innych obowiązujących ją   

z mocy ustawy z 14 grudnia2016r – Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z p.zm.) 

działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym zwłaszcza umieszczenia 

danych na  ogłaszanych  listach osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listach 

osób przyjętych  i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej w Gromniku. 

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

(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka)           (data i podpis ADO) 
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Załącznik Nr 5 

……………………………………………                  

 Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 

…………………………………………… 

  Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 

 

           Dyrektor 

         ZESPOŁU SZKÓŁ W GROMNIKU 

               UL. WITOSA 4, 33-180 GROMNIK 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców4  

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1. Imię, imiona i Nazwisko kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu  

lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców 

kandydata 

 

Matki  

Ojca 
 

 

5. Adres miejsca zamieszkania  Kod pocztowy  

 
1Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo  oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli,  natomiast dane w punkcie 8 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  

posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 8,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
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kandydata 5 

 

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

6. Adres miejsca zamieszkania  

ojca kandydata 1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

7. Adres miejsca zamieszkania  

matki kandydata 1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu /numer 

mieszkania 

 

8. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile je 

posiadają 

 

Matki Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 

kontaktu 

 

Adres poczty 

elektronicznej 

 

 

Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z p. zm.). 

2.Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej / zespołu  

szkół do którego  zgłoszenie zostało złożone. 

Oświadczenia : 

 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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1.Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.   

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb 

związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781). 

 

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

(podpis matki/opiekunki prawnej)                (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

……………………..........  

( miejscowość i data) 

 

II.  Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora 

w uzgodnieniu z wójtem gminy 

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  

potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.

p. 

 

Kryterium 

 

Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny  Tak*) 

1 2 3 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  
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5.  

 

 

6.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale wypełnionych oświadczeń (załączniki do niniejszego wniosku) 

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Do wniosku dołączam  oświadczenia o 

spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie …………………….  

Oświadczenia wnioskodawcy 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 

z 2021 r. poz.1082 z p. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące 

mojej rodziny są prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać 

dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o 

potwierdzenie tych okoliczności. Wójt może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o 

okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 

zweryfikowane w drodze wywiadu (ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z p. zm).  

 

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

        ( data)                  (podpis matki/opiekunki prawnej)  (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

Gromnik, 1 lutego 2022r.  


