
 Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 

Dywity przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie tej 

szkoły. 

 Kandydaci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkali poza 

obwodami tych szkół, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

podczas którego brane pod uwagę są następujące kryteria:  

 

Lp. Kryterium 
Wartość 

kryterium  

w punktach 

1. Uczęszczanie kandydata do oddziału wychowania przedszkolnego 

funkcjonującego przy szkole - kontynuacja nauki 
5 

2. Uczęszczanie przez rodzeństwo kandydata do danej szkoły 3 

3. Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Dywity bądź w bezpośrednim 

jej sąsiedztwie 
2 

4. Zatrudnienie jednego/obojga rodziców lub prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie Gminy Dywity 
2 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 12 

 

 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia 

rodziców (opiekunów prawnych), według poniższego wzoru: 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Świadom(a/y)/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 

oświadczam(y), że: 

1. kandydat uczęszcza /nie uczęszcza* do oddziału wychowania przedszkolnego funkcjonującego przy 

szkole - kontynuacja nauki. 

2. w szkole obowiązek szkolny spełnia/nie spełnia* rodzeństwo kandydata. 

3. kandydat zamieszkuje /nie zamieszkuje* na terenie Gminy Dywity bądź w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie.  

4. jeden lub oboje rodziców są zatrudnieni/nie są zatrudnieni* na terenie Gminy Dywity lub 

prowadzą/nie prowadzą* działalności gospodarczej na terenie Gminy Dywity. 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

……………….………….…, ………………..……. …………………..…………….……  

     miejscowość data                            podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 t.j.) 

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949 i 2203) 

oświadczenia, wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 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. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu w 

terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub na żądanie Wójta instytucje publiczne są obowiązane do udzielenia 

wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje. 


