Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2/2021
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni
z dnia 04 lutego 2021r.

……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica

……………………………………………
adres zamieszkania rodzica

OŚWIADCZENIE
o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata
(w przypadku złożenia przez rodzica wniosku o przyjęcie także do innych publicznych przedszkoli poniższe oświadczenie
składa się tylko do jednego z wybranych przedszkoli – najbliższego)

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o
ś w i a d c z a m, że Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni mieszczące się
w Bochni przy Pl. Leopolda Okulickiego 2 jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca
zamieszkania* mojego dziecka:
…………………………………………………......................................
(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola)

zam. pod adresem przy ul. ....................................................... w Bochni.
W celu potwierdzenia powyższego podaję odległości od miejsca zamieszkania* mojego dziecka do
preferowanych
miejskich
przedszkoli,
łącznie
z
Miejskim
Przedszkolem
nr
4
w Bochni, do którego składany jest wniosek (określić w takiej samej kolejności jak we wniosku):
Preferencja

Nazwa i numer przedszkola
(łącznie z Miejskim Przedszkolem nr …….
w Bochni,
do którego składany jest wniosek)

Pierwszy wybór
Drugi wybór
Trzeci wybór

Odległość od miejsca
zamieszkania dziecka
do przedszkola
(mierzona wzdłuż najkrótszej drogi
umożliwiającej dojazd do przedszkola
z dokładnością do 50 m)

Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni
Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni
Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni

Oświadczam,
iż
podane
informacje
są
zgodne
ze
stanem
oraz oświadczenie nie zostało złożone w żadnym innym publicznym
w Bochni.
Bochnia, dnia

……………………………

faktycznym
przedszkolu

………………………………………………
czytelny podpis rodziców

Podstawa prawna żądania oświadczenia:
• art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.).
*Miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejscowość, w której (faktycznie) przebywają z zamiarem stałego pobytu jego
rodzice lub ten z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo zostało powierzone mu jej wykonywanie. Można
mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

