Załącznik nr 4
do Wniosku Rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej
…………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica*

…………………………………………….
adres zamieszkania

Oświadczenie o zamieszkaniu
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ** oświadczam,
że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym/ sprawuję pieczę zastępczą nad
(niepotrzebne skreślić)

córką/synem/dzieckiem ……………………………………………………………………………………………………….
(niepotrzebne skreślić)

i zamieszkuję z zamiarem stałego pobytu w Gdańsku przy ul. ……………………………………………
Mój adres zamieszkania*** jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka ……………………..
(niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………….
…………………………………………………
Data i podpis rodzic

Pouczenie
* Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910,1378, z 2021r.
poz.4) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
** Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910,1378,
z 2021r. poz.4) oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
zobowiązany 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.
*** Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem
zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego
z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa
stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby
pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
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