
Załącznik Nr 1 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o realizacji obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 

 a……………………………………………………………………………………………….. 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że w Szkole Podstawowej w ……………………………………… 
obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo mojego  dziecka 
………………………………………………………………………………………… 

                                                                 ( imię i nazwisko kandydata) 

                                                                      
 
……………………………..                                            …………….……………........................................................ 
         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań”.  

 
 

Załącznik Nr 2 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu pracy obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata lub rodzica 

(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata w obwodzie szkoły 

podstawowej 

  

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

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że miejsce pracy obojga rodziców /rodzica samotnie wychowującego 
kandydata* znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej  
w ………………………………………………………………………… 

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

         data                 Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.  



Załącznik Nr 3 
do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  

 
OŚWIADCZENIE 

o miejscu pracy jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły  kandydata 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

 

 a………………………………………………………………………………………………... 
                                                  ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)         

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że miejsce mojej  pracy znajduje się w obwodzie  
Szkoły Podstawowej w ………………………………………………………………. 
 
……………………………..                                        ….…………..……………............................... 
         data                       Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 

                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996   
ze zm.)  oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.”  

 
Załącznik Nr 4 

do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  
 

OŚWIADCZENIE 

o miejscu zamieszkania osób wspierających zapewnienie należytej opieki  

nad dzieckiem w obwodzie szkoły podstawowej 

 

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

                                    

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, 
oświadczam, że osoby wspierające w zapewnieniu należytej opieki nad naszym 
dzieckiem  …..………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko kandydata) 
tj. : ………………………………………………………………………………….. 

             imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa) 

 
mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej w ………………………………………  
 
……………………………..                                         ..…………….……………....................................... 

         data                        Czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie 
                                                                                                                / rodzica/ prawnego opiekuna / 

 
1Zgodnie z Art. 150 ust. 2  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 ze zm.)  
oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.”  


