
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej 

 

 

Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego ...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczęszczało do podstawowej szkoły sportowej,  

oddziału o profilu piłka nożna. 

  

         

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

 

 

 

        

 

  



OŚWIADCZENIE NR 1 

wielodzietność rodziny kandydata 

 

 

Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego ...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (rodzina wychowująca troje 

i więcej dzieci). 

  

         

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

        

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

-------------------------------------                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 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 NR 2 

niepełnosprawność w rodzinie 

 

 

Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego ...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że:  

  kandydat jest niepełnosprawny, 

          jeden z rodziców kandydata jest niepełnosprawny, 

          oboje rodziców jest niepełnosprawnych, 

          rodzeństwo jest niepełnosprawne. 

 

         

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

        

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

-------------------------------------                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 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 NR 3 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 

 

Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego ............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna prawnego ...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko w rodzinie. 

  

  

        

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

        

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

 

-------------------------------------                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 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 NR 4 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko rodzica ............................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania opiekuna prawnego ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że dziecko objęte jest pieczą zastępczą na podstawie: 

....................................................................................................................................................... 

                                                       (nazwa dokumentu, data) 
   

         

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

 

        

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

     miejscowość, data                            czytelny podpis 

 

 

-------------------------------------                           
1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 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. 
 


