
                                                                                                                                                            

                                           

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                                                                                                       

                                              

Oświadczenie 

o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że moje  dziecko* 

…………………………………………….……….……..  wychowywane jest w rodzinie 

wielodzietnej, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 
 

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka 

                            

Połaniec,   ……………………….                                              

 

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

                                                                                                                           Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                         

 

1Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                         

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                           

Oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu kandydata  

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, ……………………………………………….……*, że   

wychowuję samotnie jako panna/ kawaler/wdowa/wdowiec/osoba pozostająca w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/osoba rozwiedziona * *  i nie wychowuję żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 

                               

Połaniec, …….…….…..…                                                   …………………………………….                                

                                                                                                                          Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

* * właściwe podkreślić    

1Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)  cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                   

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                                                                                                                           

 

Oświadczenie 

 rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności 

gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON, bądź prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, lub pobieraniu nauki w trybie dziennym  

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:* 

1) jestem zatrudniona/y  

2) prowadzę działalność gospodarczą:   

Nr NIP :  …………………………………..   

Nr REGON : ………….……………………  

3) prowadzę gospodarstwo rolne 

4) pobieram naukę w trybie dziennym.  

 Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 

                                

Połaniec, ……….……….…..                                            

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                                                                                                                                                                                                

* właściwe podkreślić   

1 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)  cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 



 

 

 

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie 

 rodziców (opiekunów prawnych) o  uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły 

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:*……………………. będące rodzeństwem  

                                                                                                  /imię i nazwisko dziecka/                                                                      

…………………… uczęszcza już do Szkoły Podstawowej w ………………………….. 

/imię i nazwisko kandydata/ 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 
 

Połaniec, ……….……….…..                                            

 

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

1 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)   cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 



 

 

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie 

 rodziców (opiekunów prawnych) o dotychczasowym uczęszczaniu kandydata  

do Żłobka prowadzonego przez Gminę Połaniec  

 

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:* kandydat ………………………………..uczęszczał  do 

Żłobka prowadzonego przez Gminę Połaniec.  

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 

 

 

Połaniec, ……….……….…..                                            

 

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                 

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

1 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie 

 rodziców (opiekunów prawnych) o  uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola 

w …………………………………,  prowadzonego przez Gminę Połaniec  

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:*……………………. będące rodzeństwem  

                                                                                              /imię i nazwisko dziecka/                                                                      

…………………… uczęszcza do Przedszkola  w …………………………………………….,  

/imię i nazwisko kandydata/ 

prowadzonego przez Gminę Połaniec. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 
 

Połaniec, ……….……….…..                                            

 

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  

 

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

1 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

     

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 

 

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

(adres miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie  

rodziców (opiekunów prawnych) 

  

Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że:* Szkoła Podstawowa 

w……………………………………. znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata** 

……………………………………., według najkrótszej drogi dojazdowej.  

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 
(art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1082). 

 

 

Połaniec, ……….……….…..                                            

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

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)                                                  

* proszę wpisać nazwę szkoły 

** proszę wpisać imię i nazwisko dziecka  

1 Poinformowany/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 w zw. z § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. Kodeks 

Karny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.)  cyt.:  Art. 233. § 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” oraz art. 233 § 6. ,,Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się 

odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.” 

 


