
 

Załącznik nr 3 
do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie 

 

OŚWIADCZENIA DODATKOWE DO REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215” nr 

RPMA.10.01.04-14-e151/20 

 
……………………………………………………………….…… 
         /imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ 
 
………………………………..…………………………………. 

………………………………………..…………………………. 

   /adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego/  
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH: 
 
1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1:  

Ja niżej podpisana/y, świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego2 

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

.........................................................................., /imię i nazwisko dziecka/ wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.  

Wraz z dzieckiem rodzina liczy ........... osób, w tym .......... dzieci.  

 
 
 

………………………………….…………                                                                   …………………..……………………………………………. 
        /miejscowość, data/                                                                                            /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/                                                                        

 
 

2. Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny: 
 

Ja niżej podpisana/y, świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego 

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

..........................................................., /imię i nazwisko dziecka/. 

 
W związku z tym oświadczam, że3:  

1. Wymienione wyżej dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Matka/ojciec ww. dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Rodzeństwo ww. dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności .................................................................. 
                                                                                                                                      /imię i nazwisko siostry lub brata/ 

 
 
 

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

               /miejscowość, data/                                                                       /czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

                                                           
1 Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) – art. 4 pkt 42 
wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci. 
2 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego (tekst jedn.: Dz.U z 2020r.poz. 1444, 1517) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8. 
3 Niewłaściwe skreślić. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.  


