
………………………..………………………..…………                  .....………..…………………  
(imię i nazwisko rodzica kandydata) Miejscowość, data)  

…….………………………….………………………..…… 
                                   (adres zamieszkania)  

OŚWIADCZENIE  
o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej 

liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że moje dziecko  
………………………………………………………………….…………………..…..………………  

(imię i nazwisko kandydata) 

spełnia jedno lub więcej z poniższych kryteriów (właściwe zakreślić): 

� ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 
na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym 
specjalistycznej) 

� jest wychowywane w rodzinie wielodzietnej 
Wyjaśnienie:  
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, 
składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, które nie ukończyły  18. roku życia lub 
kontynuują naukę w szkole , jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo do ukończenia 24. roku życia, 
jeżeli kontynuują naukę i legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w 
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

� jest osobą niepełnosprawną (posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności  

� jedno z jego rodziców lub oboje rodzice są niepełnosprawni (posiada/posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

� ktoś z jego rodzeństwa jest niepełnosprawny (posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
 lub o stopniu niepełnosprawności  

� jest samotnie wychowywane przez jednego z rodziców; 
Wyjaśnienie:  
Przez samotne wychowywane przez jednego z rodziców należy rozumieć wychowywanie dziecka przez rodzica lub 
opiekuna będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której 
orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw 
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Nie dotyczy osób pozostających w związku nieformalnym z drugim z rodziców dziecka, w którym drugi rodzic pomaga 
wychowywać dziecko. 

� jest wychowywane w rodzinie zastępczej (posiadają dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, miejsca urodzenia, 
peselu, numeru telefonu, e-maila przez Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach w związku z realizacją 
procesu rekrutacji, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojej osoby.  

Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian adresu zamieszkania kandydata zobowiązuję się niezwłocznie 
poinformować szkołę.  

                                                                …………………………………………………... 
             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  


