Pruszków, dnia .................. …..r.

....................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

....................................................................................
(adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:

1. rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do tej szkoły.
…………………………..……………………………………...……………………………………...…………
Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata oraz klasę do której obecnie uczęszcza.

2. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub krewnych wspierających
rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły
………………………...…………..……………………………………………………………………………
(adres miejsca pracy)

3. W obwodzie szkoły zamieszkują osoby wspomagające mnie/nas w opiece nad dzieckiem
………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby wspomagającej Panią/Pana/Państwa w opiece nad kandydatem :

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania danych u mojego pracodawcy.
Jestem świadomy(a), że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje,
dziecko może zostać skreślone z listy uczniów szkoły.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

…………..…………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



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.

Pruszków, dnia .................. …..r.

....................................................................................
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

....................................................................................
(Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną wychowującą niżej wymienione dzieci:
…………………..…………………….………. urodzony(a) …………..……………..… 

1.

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania dziecka)

…………………..…………………….………. urodzony(a) …………..……………..… **

2.

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania dziecka)

…………………..…………………….………. urodzony(a) …………..……………..… **

3.

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania dziecka)

…………………..…………………….………. urodzony(a) …………..……………..… **

4.

(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania dziecka)

Wszystkie w/w dzieci są na moim/naszym* wyłącznym utrzymaniu i żadne z nich nie osiąga własnych
dochodów.
Jestem świadomy(a), że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje,
dziecko może zostać skreślone z listy uczniów szkoły.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
( podpis rodzica/opiekuna prawnego



niewłaściwe skreślić
W przypadku ukończenia przez którekolwiek dziecko 18 roku życia należy przedstawić do wglądu dyrektorowi
szkoły lub upoważnionej przez niego osobie dokumenty poświadczające kontynuowanie przez nie nauki.

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.


