Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji
……………………….., dnia …………………
(miejscowość i data)

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów kandydata do przedszkola

Ja / My*):
1) ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica1 /opiekuna prawnego1)

2) ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica2 /opiekuna prawnego2)

oświadczamy/m, iż jako rodzic/rodzice*) lub opiekun/opiekunowie prawni*) syna/córki
………………………………..……………….. (imię i nazwisko kandydata do przedszkola) posiadamy/posiadam*) :
- orzeczenie o niepełnosprawności*) lub
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*) lub
- orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 511 z późn. zm.)*).
Zobowiązujemy/ę się, iż na wezwanie Dyrektora Szkoły przedłożymy/ę dokumenty
potwierdzające niepełnosprawność tj. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub równoważne w rozumieniu przepisów cyt. wyżej ustawy.
Jesteśmy świadomi 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. 2 pkt. 3 i 4 oraz 150 ust. 2 pkt. 1b i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
UWAGI
1. 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 zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Dokumenty, o których mowa w oświadczeniu, są składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu. Dokumenty, o których mowa w oświadczeniu mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Wyjaśnienie: Oświadczenie podpisują obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku samotnie wychowywania dzieci
oświadczenie podpisuje rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dzieci.

