
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o spełnianiu kryteriów 
rekrutacyjnych 
 
 

KRYTERIUM 2 z uchwały nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola 

 
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka …………………………………. uczęszcza do  
       imię i nazwisko dziecka 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w Opolu i będzie 
kontynuowało  naukę  w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne. 

Pouczenie:  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).  

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

( miejscowość, data)    (czytelny podpis rodziców składających oświadczenie) 

 

KRYTERIUM 3 z uchwały nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola 

 

Oświadczam, że jedno z rodziców dziecka jest zatrudnione w obwodzie danej szkoły 
podstawowej. 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).  

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

( miejscowość, data)    (czytelny podpis rodziców składających oświadczenie) 

 

KRYTERIUM 4 z uchwały nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola 

 

Oświadczam, że w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich 
Olimpijczyków  w Opolu zamieszkują krewni dziecka wspierających rodziców w zapewnieniu 
mu należytej opieki. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).  

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

( miejscowość, data)    (czytelny podpis rodziców składających oświadczenie) 

 

KRYTERIUM 5 z uchwały nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola 

 

Oświadczam, że jestem (małżonek jest)* absolwentem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

w Opolu. Rok ukończenia  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2: ……………... 

 
* NIEPOTRZEBNE SKRESLIĆ 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).  

 

 

……………………………………............                …………….. ……………........…………................…….  
( miejscowość, data)    (czytelny podpis rodziców składających oświadczenie) 


