
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 
WÓJTA GMINY WEJHEROWO 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego 
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 

oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wejherowo 

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/341/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wejherowo oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/340/2017    Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wejherowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej, zarządza się co następuje 

§ 1. Określa się wzory dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 
1 ust. 1 przywołanej wyżej Uchwały Rady Gminy Wejherowo: 

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym – załącznik nr 1; 

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika przedszkola lub 
szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – załącznik nr 2; 

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania – załącznik nr 3; 

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym edukacji 
przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny przez 
rodzeństwo kandydata – załącznik nr  4. 

§ 2. Określa się wzory dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w  
§ 1 przywołanej wyżej Uchwały Rady Gminy Wejherowo: 

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - 
załącznik nr 5; 

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej 
w miejscu należącym do obwodu szkoły - załącznik nr 6; 

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika szkoły – załącznik 
nr 7. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 marca 2019r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Henryk Skwarło 
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Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym 

 
 

 

 

Ojciec/opiekun prawny 

Ja niżej podpisany: ........................................................................... zamieszkały ............................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
*
Oświadczam, że jestem zatrudniony w: ............................................................................................................. 

lub 

- 
*
Oświadczam, że jestem osobą odbywającą studia w systemie stacjonarnym. 

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

  lub. 

- 
*
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne. 

.............................................................................................................................................................................. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                                           …….………………………… 
                                                                                                                                                (data i czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

Matka/opiekunka prawna 

Ja niżej podpisana: ........................................................................... zamieszkała ............................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
*
Oświadczam, że jestem zatrudniona w: ........................................................................................................... 

lub 

- 
*
Oświadczam, że jestem osobą odbywającą studia w systemie stacjonarnym. 

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

lub 

- 
*
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne. 

.............................................................................................................................................................................. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                                          …….…………………………… 
(data i czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.
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Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika  

przedszkola lub szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y .......................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Jestem zatrudniony w: …………………………………...…………………………………………………………..... 

 

Oświadczam, że kandydat do przedszkola jest*: 

 

 moim dzieckiem 

 

 moim wnukiem 

 

 moim prawnukiem 

 

 moim praprawnukiem 
 

 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           …….…………………………… 
(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.
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Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania 

 

 

 

Matka/opiekunka prawna 

 

Ja niżej podpisana: ........................................................................................................................................,  

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest:    

 

.………………………………......................……………. ………………………………………………… 
/podać dokładny adres zamieszkania/ 

 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                         

…………..…….…………………………… 
                                                                                                                                    (data i czytelny podpis) 

 

 

 

Ojciec/opiekun prawny 
 

Ja niżej podpisany: .....................................................................................................................................,  

Oświadczam, że moim miejscem zamieszkania jest: 

…………………………...........…………….......……. ………………………………………………….. 
                                                           /podać dokładny adres zamieszkania/ 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

                              

…………….…………………………… 
                                                                                                                                   (data i czytelny podpis) 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Id: 6FD99A32-E9C9-4202-B8CC-5D543D3B54AE. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym, 

edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 

przez rodzeństwo kandydata 

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y ........................................ 

........................................................................................................................................................................, 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - kandydata do przedszkola, będzie uczęszczało 

w roku szkolnym ………...……/………………. 

do: …………………………………………………………………………………………………………... 

(adres nazwa placówki) 

 

 

Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata do przedszkola Klasa/oddział przedszkolny 

  

  

  

  

  

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………… 

                                                                                                 (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej 

szkoły 

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y .............................       

 ............................................................................................................................................................., 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - kandydata do szkoły, uczęszcza 

do: …………………………………………………………………………………………..…………... 

                                                      (nazwa, adres placówki) 

 

 

 

Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata do szkoły Klasa 

  

  

  

  

  

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

                                                                                        (data i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

Id: 6FD99A32-E9C9-4202-B8CC-5D543D3B54AE. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego  

w miejscu należącym do obwodu szkoły 

 

Ojciec/opiekun prawny 

Ja niżej podpisany: ........................................................................... zamieszkały ............................................... 

............................................................................................................................................................................... 

- 
*
Oświadczam, że jestem zatrudniony w: ............................................................................................................. 

       /podać adres/ 

lub 

 

- 
*
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne. 

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

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                                           …….………………..…….…… 
                                                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

Matka/opiekunka prawna 

Ja niżej podpisana: ........................................................................... zamieszkała ................................................. 

.................................................................................................................................. .............................................. 

*
Oświadczam, że jestem zatrudniona w: ................................................................................................................ 

       /podać adres/ 
 

- 
*
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne. 

............................................................................................................................................................................... 

            

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                                                           …….…………………………… 
(data i czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika szkoły 

Ja niżej podpisana/y: ...................................................................... zamieszkała/y .................................. 

.................................................................................................................................................................., 

Jestem zatrudniony 

w: …………………………………...…………………………………………………………..………..…….. 

Oświadczam, że kandydat do szkoły/gimnazjum jest*: 

moim dzieckiem 

moim wnukiem 

moim prawnukiem 

moim praprawnukiem 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

 

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

                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 20 lutego 2020 r.
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