
 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

działając jako rodzic (w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami) małoletniego: 

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

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

oświadczam, że wyżej wymieniony małoletni wychowuje się w rodzinie wielodzietnej która 
wychowuje troje lub więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami). 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia* 

 

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

          data                                                                                        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zgodnie z art. 150 ust 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia 
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



 

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

działając jako rodzic (w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami) małoletniego: 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecko)  

oświadczam, że samotnie wychowuję ww. małoletniego oraz nie wychowuję żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zmianami). 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia* 

 

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

           data                                                                                        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zgodnie z art. 150 ust 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia 
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 


