
Zarządzenie NR 19/2019/2020 

z dnia 26.02.2020r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Brzeźnicy Bychawskiej 

 

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata 

                             

 

        Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

zarządzam co następuję : 

§ 1. 

Ustalam wzór oświadczenia o wielodzietności kandydata do kryteriów ustawowych rekrutacji do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada na rok 

szkolny 2020/2021. 

§ 2. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 

w Brzeźnicy Bychawskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………………….…………………………. 

               (imię i nazwisko rodzica)   

  

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

                            (adres)   

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY  KANDYDATA                                                                

DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

  

Ja niżej podpisana/y   

                                                                             oświadczam,  

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………………………………….…………………..,   

                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)                  

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 

 Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego):  

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia PESEL Miejsce nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1                                                                   

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

                                                                       (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Brzeźnica Bychawska, dnia………………………………..  

 

Wyjaśnienie:   

Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami) 

wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę 

zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 

ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny 

nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko.  

____________________________ 
 1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

 


