………………………………..……………
Imiona i nazwiska rodziców1

…………………………………………….
adres zamieszkania rodziców

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności2 rodziny kandydata
Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia o ś w i a d c z a m, że moje dziecko
…………………………….………….

...................................................................

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do klasy I)

w rodzinie wielodzietnej, w której jest

wychowuje się

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

troje dzieci
więcej niż troje dzieci

Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Bochnia, dnia……………………………

…………..………….…………………………
czytelne podpisy rodziców1

Podstawa prawna żądania oświadczenia:
art. 20t ust. 2, pkt. 1 ppkt. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zmn.).

1

zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty poprzez rodziców – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2

zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci.

………………………………..……………
Imię i nazwisko rodzica1

…………………………………………….
adres zamieszkania rodzica

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka2
oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia o ś w i a d c z a m, że samotnie wychowuję moje dziecko
………….....……………….…………. (imię i nazwisko dziecka – kandydata do klasy I) oraz nie wychowuję
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Bochnia, dnia……………………………

…………..………….…………………………
czytelny podpis rodzica1

Podstawa prawna żądania oświadczenia:
art. 20t ust. 2, pkt. 1 ppkt. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zmn.).

1

zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty poprzez rodzica – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna
dziecka oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2

zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

