
 

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie 
Stolno” 
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie 

oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł 

Załącznik nr 10 do regulaminu rekrutacji 

 

……………………….., dnia ………………… 

                            (miejscowość i data) 

Oświadczenie o  kontynuowaniu nauki w szkole w której prowadzona jest rekrutacja przez  

rodzeństwo kandydata do przedszkola 
 

Ja/My niżej podpisana/y/ni oświadczam/y, że co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata do 

przedszkola mojego/naszego syn/córka …………………………………….. (imię i nazwisko kandydata 

do przedszkola) będzie w roku szkolnym 2018/2019, kontynuowało wychowanie przedszkolne w 

szkole, do którego prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole, 

w której funkcjonuje przedszkole, do którego prowadzona jest rekrutacja. 

             Jesteśmy/m świadomi/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

………………….…………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie tj. rodzica 1 / opiekuna prawnego 1 
 

 

………………….…………………………………………………… 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie tj. rodzica  2/ opiekuna prawnego 2 

*) niewłaściwe skreślić 

Podstawa prawna: art. 131 ust. 4 oraz 150 ust. 2 pkt. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

UWAGI 
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), oświadczenia, składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępu-

je pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Wyjaśnienia: Oświadczenie podpisują obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku samotnie wychowywania dzieci 

oświadczenie podpisuje rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci. 

 


