
OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO RODZICA                         ………………………………………..  
       (miejscowość i data)  

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

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

               (adres zamieszkania)  
 
 
 

OŚWIADCZENIE1: 

 
 

1) O RODZEŃSTWIE UCZĘSZCZAJĄCYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI  

W MIELNIE2 

 
Oświadczam, że wymienione poniżej rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. 

Leonida Teligi w Mielnie:       

1) …………………………………………………..…………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………..……………………………………………………… 

3) …………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 
 
 

2) O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW W MIEJSCOWOŚCI, KTÓRA NALEŻY 

DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE3  

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/ (-y): 

1) nazwa firmy i adres: ………………………………………………………………………………………..., 

2) umowa zawarta na czas: nieokreślony/ określony/ zlecenie (właściwe podkreślić)  

3) umowa zawarta od dnia: ……………..…………………………………………………………………….. 

Jestem świadoma/ (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

…………………………………………………… 
                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 
 
 

                                                           
1- Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
2- wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt IV.1 we wniosku 
3- wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt IV.2 we wniosku 



 
 
 
 

3) O WSPIERANIU RODZICÓW W ZAPEWNIENU UCZNIOM NALEŻYTEJ OPIEKI PRZEZ BLISKICH 

KREWNYCH (BABCIA, DZIADEK) ZAMIESZKUJĄCYCH W MIEJSCOWOŚCI, KTÓRA NALEŻY 

DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE4  

 

Oświadczam, że bliski krewny ……………………………………………………………….… zamieszkały 

w miejscowości ……………………………… wspiera mnie w zapewnieniu mojemu dziecku należytej 

opieki. 

Jestem świadoma/ (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 
 
 
 

4) O RODZEŃSTWIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE5  

 

Oświadczam, że wymienione poniżej rodzeństwo kandydata byli absolwentami do Szkoły Podstawowej 

im. Leonida Teligi w Mielnie:       

1) …………………………………………………..…………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………..……………………………………………………… 

3) …………………………………………………..…………………………………………………………… 

Jestem świadoma/ (-y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
                                                               (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 

                                                           
4- wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt IV.3 we wniosku 
5- wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK” w pkt IV.4 we wniosku 


