
Oświadczenie o wielodzietności 
    

   

........................................................ 
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie* 

 

........................................................ 
 Adres zamieszkania rodzica składającego oświadczenie * 
                pieczęć i data wpływu do szkoły 

 

 

Oświadczam, że jesteśmy rodziną wielodzietną** wychowującą   ............................... dzieci: 
                        (liczba dzieci) 

 

1. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

2. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

3. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

4. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

5. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

6. .................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

 

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 
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, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 

 

 

 

 

Krosno, dnia   .......................................       

              ...................................................... 
               (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.  
 

  

*rodzice – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem 

 
**wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

 



Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 
 
 

........................................................ 
       Imię i nazwisko rodzica* 

 

........................................................ 
      Adres zamieszkania rodzica* 
               pieczęć i data wpływu do szkoły 

 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko .................................................. i nie wychowuję  
                (imię i nazwisko dziecka) 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

       

Jestem**: 

 

a) panną/kawalerem 

b) wdową/wdowcem*** 

c) osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu*** 

d) osobą rozwiedzioną*** 

 

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 
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, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” 

 

 

 

 

Krosno, dnia   .......................................                   

   ...................................................... 
                        (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, 

o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn.zm.) 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane w drodze 

udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.  

 

 

*rodzic – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą 

nad dzieckiem 

 

**właściwe zaznaczyć 

 

***na potwierdzenie spełniania kryterium należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający status osoby 

samotnej (prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub uznanie za zmarłego, akt zgonu) 


