
OŚWIADCZENIE  

  

Imię i nazwisko rodzica*………………………………………..………………….………………..…...  

Adres zamieszkania rodzica .…………………………………….……………………………...………..  

Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną**.  

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

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

            data                                                                                 podpis osoby składającej oświadczenie 

  

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem.  
** wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci  
  

  

  

 

OŚWIADCZENIE  

  

Imię i nazwisko rodzica*…………………………………………………………….………… 

Adres zamieszkania rodzica ….……………………………………….………………………..  

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko** i nie wychowuję wspólnie  

co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem* …………………………………………………  

                             

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

                                                        (imię, nazwisko i pesel dziecka) 

Jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

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

          data                                                             podpis osoby składającej oświadczenie 

  

  

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem.  

** samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę , kawalera, wdowę , wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osób rozwiedzionych, chyba że wychowuje wspólnie co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  



OŚWIADCZENIE 

  

Imię i nazwisko rodzica*……………………………………………………………….  

Adres zamieszkania rodzica……………………………………….…………………………… 

Oświadczam/oświadczamy, że:  

- jestem zatrudniony/obydwoje jesteśmy zatrudnieni**,  

- studiuję w trybie stacjonarnym/obydwoje studiujemy w trybie stacjonarnym  

- wykonujemy rolniczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą 

(niewłaściwe skreślić) 

Jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

      data                                                                     podpis osoby składającej oświadczenie  

  

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem.  
**przez  zatrudnienie  rozumie  się  zatrudnienie  na  podstawie  umowy  o  pracę  lub  na  podstawie  umowy  

cywilnoprawnej.  
 

  

 

OŚWIADCZENIE1 O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

  
Imię i nazwisko  rodzica* ……….………………………………………………..………….  

Adres zamieszkania rodzica …………………………………….………………………….… 

Oświadczam, że  miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej  

córki/syna…………………….…………… jest2 ………………………………………………  

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

         Data                                                Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem.  
 

                                                           
1 Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego, do zgłoszenia na podstawie którego przyjmowane są dzieci do szkoły 

podstawowej, przedszkola/oddziału przedszkolnego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i 

kandydata 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 


