
 
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 

 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) kandydata 
 
............................................................................................................................................. 
                                                                (imię i nazwisko kandydata) 
wychowującego się w rodzinie wielodzietnej w rozumieniu art.4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59).  
Wraz z dzieckiem rodzina liczy .......... osób, w tym ............... dzieci.  
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

.............................................................................. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY 
TARNOBRZEG 

 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) kandydata 
 
............................................................................................................................................. 
                                                                (imię i nazwisko kandydata) 
który wraz ze mną zamieszkuje na terenie Gminy Tarnobrzeg 
 
……………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

.............................................................................. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU W SP4  
PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA 

 
 
Informuję, że rodzeństwo kandydata.................................................................................................... 
                                                                                                       (imię i nazwisko kandydata) 
spełnia obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w roku szkolnym 2016/2017 w klasie: 
 

1. ............................................................................................................................................. 
                         Imię i nazwisko,   klasa                                                                                                               nr w  KU* 

2. ............................................................................................................................................. 
                         Imię i nazwisko,   klasa                                                                                                               nr w  KU* 
 

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

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
*wpisuje dyrektor szkoły  

 



 
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU PRACY RODZICA  

ZNAJDUJĄCYM SIĘ W OBWODZIE SZKOŁY 
 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem kandydata 
............................................................................................................................................. 
                                                                (imię i nazwisko kandydata) 
 
zatrudnionym w …………………………………………………………………………………….  

(nazwa zakładu pracy) 
Moje miejsce pracy zlokalizowane jest przy ul. ……………………………….……. i znajduje się  
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

.............................................................................. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU  
W OBWODZIE SZKOŁY KREWNYCH,  

KTÓRZY BĘDĄ WSPIERAĆ RODZICÓW W OPIECE NAD DZIECKIEM 
 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata 
 
............................................................................................................................................. 
                                                                (imię i nazwisko kandydata) 
którzy będą wspierać rodzinę w zapewnieniu dziecku należytej opieki: 

1. ............................................................................................................................................. 
                         Imię i nazwisko,   stopień pokrewieństwa  , adres zamieszkania                                                                                                     

2. ............................................................................................................................................. 
                         Imię i nazwisko,   stopień pokrewieństwa  , adres  zamieszkania    
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

.............................................................................. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
 
 
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) kandydata 
 
............................................................................................................................................. . 

(imię i nazwisko kandydata) 
Oświadczam, że wyżej wymienione dziecko wychowuję samotnie oraz nie wychowuję żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

.............................................................................. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 


