
Załącznik 1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że moje dziecko (proszę podać imię i nazwisko): 

________________________________________________________________________________ 

Uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach w roku szkolnym 

…………………./………………….. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

data                                                                                             ( podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 
 

Załącznik 2  

 

 

OŚWIADCZENIE  

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE 

KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

(do wypełnienia przy składaniu wniosku)  
 

 

Oświadczam, że z rodziny kandydata (proszę podać imię i nazwisko): 

________________________________________________________________________________ 

pozostałe dzieci (proszę podać imię i nazwisko): 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________  

 

uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

data                                                                                          ( podpisy rodziców/ opiekunów prawnych) 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu  karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w postępowaniu 

sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu  karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w postępowaniu 

sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



 

OŚWIADCZENIE 

MATKI/OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU 

(do wypełnienia przy składaniu wniosku) 
 

Oświadczam, że posiadam zameldowanie na pobyt stały/pobyt tymczasowy*) na terenie gminy Michałowice od dnia 

_________________________________________________________________ 

pod adresem ____________________________________________________________________ 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

 

  

     data                                                                                       (podpis matki/opiekuna prawnego)  

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu  karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm..) - kto, składając zeznanie mające służyć                   

za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę  podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


