
 

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

imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego 

Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka1 

Oświadczam, że: 

jestem rodzicem (opiekunem prawnym)  samotnie wychowującym dziecko .....................................................  
 (imię i nazwisko dziecka) 

Jestem2: 

1) stanu wolnego, 

2) wdową/wdowcem, 

3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

4) osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

5) osoba pozostająca w związku małżeńskim, przy czym współmałżonek został pozbawiony praw 

rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia wolności. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

W przypadku wskazania pkt. 2-5 wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację podającego 

oświadczenie. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3 

   

  podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszej deklaracji jest Ogólnopolski Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875. Ujawnione dane 

przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej we wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

   

  podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 
1 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 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 (zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 
2 Niewłaściwe skreślić 

3 Zgodnie z art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)  oświadczenia, o których mowa we 

wniosku  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 i zgodnie z zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego. 


