
 

 

 
 
 

  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 
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........................................................................ 

(imię i  nazwisko rodzica) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że jestem rodzicem / sprawuję pieczę zastępczą* 

nad ……………………..…………………………………………córką/synem/dzieckiem* 

zamieszkuję z zamiarem stałego pobytu w ………………………………………………... 

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

Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka* 

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

 

 

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

                                                                                                        Data i  czytelny podpis 

 

 

 

Pouczenie   

1. Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), do zgłoszenia na podstawie 

którego przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata i kandydata.  

2. Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oświadczam, że „jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

4. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 1025 ze zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej 

jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl


 

 

 
 
 

  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5, 83 – 341 Gowidlino 

Tel. (058) 6856 555, 

www.gowidlino.edu.pl,  e – mail zsgowidlino@wp.pl  

 

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

(imię i  nazwisko rodzica) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata 
 

 

Oświadczam, że dziecko …………………..………………….. ur. …………………. 

(nazwisko i imię) 

 

wychowuje się 

                                           

w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się ……………………… dzieci. 

                                                                         (troje, czworo, pięcioro, …) 

 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (czytelny  podpis rodzica) 
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OŚWIADCZENIE 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

Ja  

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

imię i nazwisko rodzica  

zamieszkała/y:  

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

                                             adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie 

 

oświadczam, iż samotnie wychowuję  

 

dziecko1..................................................................................... 

imię i nazwisko dziecka 

 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

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

   miejscowość, data                                           czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 
1. Zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z 

późn. zm). – samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, 

że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem  
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