
  Jasło, dn. ……….…… 2020 r. 

....................................................  
/imię i nazwisko rodzica1/  
 

 
....................................................  
/adres zamieszkania rodzica/  

Przedszkole Miejskie nr … w Jaśle 

ul. …………., 38-200 Jasło 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, co 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.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
.  

 

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

/podpis/  

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego
3
.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze 

udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe
4
.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu 

przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wy-

wiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawcze-

go, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650)
5
. 

                                                 
1 Przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę za-

stępczą nad dzieckiem. 
2
 zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 
3
 zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

4 zgodnie z art. 150 ust. 9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
5
 zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

https://sip.lex.pl/%23/document/18282250?cm=DOCUMENT

