
 

 

Oświadczenie 1 1 

*Rodzica kandydata o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 ……………………………….…………………… 
 (Imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 ……………………………………………………. 
 (Adres zamieszkania rodzica kandydata) 

 

Ja, niżej podpisany Rodzic kandydata       ………………………………………………. 
       (imię i nazwisko kandydata) 

 

oświadczamy, że  jestem rodzicem dziecka wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która  

liczy ………… dzieci. 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona i nazwiska dzieci, daty urodzenia dzieci)) 

 
 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)            (podpis Rodzica kandydata składającego oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

                                                           
1 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 



 

 

Oświadczenie 22 

*Rodzica kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

 ……………………………….…………………… 
 (Imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 ……………………………………………………. 
 (Adres zamieszkania rodzica kandydata) 

 

Ja, niżej podpisany Rodzic kandydata       ………………………………………………. 
       (imię i nazwisko kandydata) 

 

oświadczamy, że  jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)            (podpis Rodzica kandydata składającego oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 



Oświadczenie nr 33 

*Rodzica kandydata, że kandydat  podlega obowiązkowi 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

 

 ……………………………….………………………… 
 (Imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 …………………………………………………………… 
 (Adres zamieszkania rodzica kandydata) 

 

Ja , niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………. 
        (imię i nazwisko kandydata) 

 

podlega w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.   

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)         (podpis Rodzica kandydata składającego oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 



Oświadczenie nr 44 

 

*Rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 

do oddziału przedszkolnego, szkoły, do której rodzic składa wniosek 

 

 ……………………………….………………………… 
  (Imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 ………………………………………………………….. 
 (Adres zamieszkania rodzica kandydata) 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że rodzeństwo kandydata: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/dzieci, rodzeństwa kandydata – oddział przedszkolny, klasa lub rok ukończenia szkoły) 

 

uczęszczało do oddziału przedszkolnego, szkoły, do której składam wniosek.   

 

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)         (podpis Rodzica kandydata składającego  oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 



Oświadczenie nr 55 

*Rodziców kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

……………………………….……………………………………..………………………………………………………. 
(Imiona i nazwiska rodziców kandydata) 

……………………………………………………………………..………………………………………………………. 
(Adres zamieszkania rodziców kandydata) 

 

My, niżej podpisani Rodzice kandydata       ………………………………………………. 
       (imię i nazwisko kandydata) 

 

oświadczamy, że oboje jesteśmy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)         (podpisy Rodziców kandydata składający oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 



Oświadczenie nr 66 

*Rodzica kandydata o zatrudnieniu 

 

 ……………………………….…………………… 
 (Imię i nazwisko rodzica kandydata) 

 ……………………………………………………. 
 (Adres zamieszkania rodzica kandydata) 

 

Ja, niżej podpisany Rodzic kandydata       ………………………………………………. 
       (imię i nazwisko kandydata) 

 

oświadczamy, że  jestem zatrudniony. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

    (miejscowość)          (data)            (podpis Rodzica kandydata składającego oświadczenie) 

 

 

 

 Rodzic kandydata – należy przez to rozumieć rodziców/rodzica a także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

                                                           
6 Zgodnie z Art. 150 ust. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59), oświadczenie 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 oświadczeń. 


