
Wzory oświadczeń dla szkoły podstawowej

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły podstawowej

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego1  

za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że brat / siostra ……………………………………….

………………........................................................................................................................................
                                                                      (nazwisko i imię rodzeństwa)

uczęszcza do kl. ………… PSP w …………………………………… .

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

________________________________________________________________

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 
lecz w obwodzie innej szkoły podstawowej

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  

za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ………………………………………………………...
                                                                                                                                          (nazwisko i imię kandydata)
mieszka w miejscowości …………………………… na ulicy …………………………………..…………
 
nr ………. ,tj. w obwodzie szkolnym należącym do szkoły podstawowej w ………………………….. .

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

_________________________________________________________________

1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  – „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.



Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mieszkam w gminie Dobrzeń Wielki. Mój(a) 
współmałżonek(ka) również zamieszkuje w gminie Dobrzeń Wielki.

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

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko      

 …………………………..……………...............................................................................
                                                                                      (imię i nazwisko dziecka)

 kandydujące do publicznej szkoły podstawowej oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem.

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



Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                                                  (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dochód na osobę w rodzinie kandydata nie 
przekracza 100% kryterium dochodu2 (kwota obowiązująca od dnia 01.11.2018r. to 674 zł netto).

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

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

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

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż dziecko kandydujące do publicznej szkoły 
podstawowej jest członkiem rodziny wielodzietnej3

wraz z dzieckiem:........................................................................................................................
                                  (imię i nazwisko dziecka kandydującego do szkoły)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

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

__________________________________________________________

2 Zgodnie z Art. 131 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód 
z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
3 Rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.


