
…………………………………………..

 Imię i nazwisko dziecka - kandydata

………………………………… ………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………

Adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE nr 1

Oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej*. 

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

                                                                          Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

*”rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.” 



……………………………….

Imię i nazwisko rodzica

…………………………….

Adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE  nr 2

 Oświadczam, że samotnie wychowuję 

dziecko*……………………………………………………………………………………………….  .  

(imię i nazwisko dziecka, PESEL)

 Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka.

„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

                                                                                            Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

* „Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się:  pannę,  kawalera,  wdowę, wdowca,  osobę
pozostającą w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę rozwiedzioną,  chyba że
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”.



……………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………..

Adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE  nr 3/jeden rodzic pracujący/

Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie:

1. Umowy o pracę

2. Umowy cywilnoprawnej,

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym

4. Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*. 

Miejsce zatrudnienia:**

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

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

„ Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

                                                                                            Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić

**należy podać adres zakładu pracy/uczelni 

                                                        



OŚWIADCZENIE  nr 3/oboje rodzice pracujący/

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie:

1. Umowy o pracę

2. Umowy cywilnoprawnej,

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym

4. Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*. 

Miejsce zatrudnienia:**

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

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

„ Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

                                                                                            Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie:

1. Umowy o pracę

2. Umowy cywilnoprawnej,

3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym

4. Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*. 

Miejsce zatrudnienia:**

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

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

„ Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

                                                                                            Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić

**należy podać adres zakładu pracy/uczelni 


