
 

………………………………….                                                    Włodawa, dnia…………………..  

Imię i nazwisko opiekuna, rodzica 

………………………………….. 

Adres 

…………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

Ja niżej podpisana/y………………………………………..…………. oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) 

dziecka .................................................., wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 

              (imię i nazwisko dziecka) 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do przedszkola): 

Lp Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia  

   

   

   

   

   

   

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
1
. 

 

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

                                                           (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

Wyjaśnienie:  

Zgodnie z art. 4 pkt. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 4) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
1
 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  lub  

w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze  pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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