
………………………………………..           
 imię i nazwisko składającego oświadczenie 
 
………………………………………..            
numer i seria dokumentu tożsamości 
 
………………………………………..                         
wydany przez 
 

 
Oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego * o zatrudnieniu /pobieraniu nauki * 
 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że    

1. ……………………………………...........................…… pozostaję w zatrudnieniu      
                            ( imię i nazwisko matki)

w  ramach  stosunku  pracy  lub  umowy  cywilnoprawnej/  prowadzę  działalność  gospodarczą/
prowadzę gospodarstwo rolne /uczę się w systemie dziennym * 
 
w ............................................................................................................................................ 
                                   (nazwa i adres zakładu pracy /firmy/ uczelni /szkoły)

2. ……………………………………...........................…… pozostaję w zatrudnieniu
                                  ( imię i nazwisko ojca)

w  ramach  stosunku  pracy  lub  umowy  cywilnoprawnej/  prowadzę  działalność  gospodarczą/
prowadzę gospodarstwo rolne / uczę się w systemie dziennym * 
 
w ............................................................................................................................................ 
                          (nazwa i adres zakładu pracy /firmy/uczelni/szkoły)
 
 Ja  niżej  podpisany/a   niniejszym oświadczam,  że  wszystkie  dane  zawarte  w oświadczeniu  są
zgodne  z  rzeczywistością  i  prawdziwe  oraz  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za
złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
Istebna,dnia….......................................                  ..........……………………………………..
                                                                                 czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
 
 *Niepotrzebne skreślić



Oświadczenie rodzica 
o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny. 

 
Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………… 
 
zamieszkała/y………..…………………………………………………………...………….... 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym seria/nr …………………………wydanym przez 
 
………………………………………………………………………………………………… 
*Oświadczam, że:  moja rodzina objęta jest nadzorem kuratora; / moja rodzina korzysta ze wsparcia
asystenta rodziny; 
 
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 
 
Istebna, dnia…………………                                                  ………………………………           
                                                                                                                   (czytelny podpis rodzica) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
 



Oświadczenie 
o objęciu dziecka pieczą zastępczą 

 
Ja, niżej podpisany/a 
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                              (imię i nazwisko) 
 zamieszkały/a 
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                           (adres zamieszkania) 
 legitymujący/a się dowodem osobistym  
…………………………………………………………………………………………………... 
                                                              (seria i numer) 
 wydanym przez 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka 
………………………………………………………………………………………………....... 

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

                                                                                                               …………………………         
                                                                                                                (podpis wnioskodawcy)  
 
 Do oświadczenia należy dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)



Oświadczenie 
o realizacji obowiązku szkolnego przez  rodzeństwo kandydata 

w tej szkole podstawowej  
 

 
Ja niżej podpisana/y / imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 
 
....................................................................................................................................................... 
 
zamieszkała/y................................................................................................................................ 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr     ........................................    wydanym przez   

.............................................................................................................................................. 
 
oświadczam, że rodzeństwo kandydata : 
 
1.……………………………………………………  …………………………………………..     
     (imię i nazwisko rodzeństwa)                                                                       (klasa) 
 
2.……………………………………………………  ………………………………………….. 
     (imię i nazwisko rodzeństwa)                                                                       (klasa) 
 
3……………………………………………………  ………………………………………….. 
     (imię i nazwisko rodzeństwa)                                                                       (klasa) 
 
 
w roku szkolnym 2021/2022  realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej do której złożony
został wniosek. 
 
 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
Istebna, dnia …...........................                               …...............................................................
                                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 


