
………………………………….. 

                              Miejscowość, data 

………………………………………………..…. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

 

………………………………….………………….. 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 
 

……………………………. 

Pieczęć wpływu do szkoły 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że moja rodzina spełnia kryterium wielodzietności, co oznacza rodzinę wychowującą troje i 

więcej dzieci. 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………….………………………………….. 

                        podpis 

 

Wg. Ustawy o świadczeniach rodzinnych za członków rodziny uważa się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka  oraz 

pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie  

pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu,  

w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 
 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

 

………………………………….. 

                              Miejscowość, data 

………………………………………………..…. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

 

………………………………….………………….. 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 
 

……………………………. 

Pieczęć wpływu do szkoły 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że moja rodzina spełnia kryterium wielodzietności, co oznacza rodzinę wychowującą troje i 

więcej dzieci. 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………….………………………………….. 

                        podpis 

 

Wg. Ustawy o świadczeniach rodzinnych za członków rodziny uważa się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka  oraz 

pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie  

pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 



Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu,  

w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 
 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).  

 


