
 

Załącznik Nr 2 

 

1. Oświadczenie  kandydata  będącego uczniem oddziału sportowego, szkoły sportowej              

lub szkoły mistrzostwa sportowego. 

2. Oświadczenie  o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 

3. Oświadczenie  rodzica kandydata o  zamieszkaniu rodzeństwa w bursie. 

4. Oświadczenie  rodzica o pobieraniu nauki. 

5. Oświadczenie dotyczące objęcia kandydata piecza zastępczą. 

6. Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania. 

7. Oświadczenie o odległości miejsca  zamieszkania. 

8. Oświadczenie o wielodzietności. 

9. Oświadczenie rodzica 



   Oświadczenie  kandydata  będącego uczniem oddziału sportowego, 

szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego 

 

Oświadczam, że uczeń        ………………………………………………….. 

                                                                                                          ( imię i nazwisko ) 

w  roku szkolnym …….. / ………..   jest uczniem 

…………………………………………………………………………………. 

                                             ( podać nazwę szkoły / oddziału sortowego oraz adres ) 

 

Data    …………                                                      Podpis rodzica 

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

  



                              

 

                            Oświadczenie  o uczestnictwie 

                          w dodatkowych zajęciach edukacyjnych 

 

Oświadczam, że syn/ córka    ………………………………………………   

                                                                                                          ( imię i nazwisko ) 

w  roku szkolnym …….. / ………..   uczestniczy w zajęciach edukacyjnych 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                         ( podać nazwę i adres  zajęć ) 

 

 

Data    …………                                                      Podpis rodzica 

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

  



 

 

 

   Oświadczenie  rodzica kandydata o  zamieszkaniu              

   rodzeństwa w bursie 

 

Oświadczam, iż w bursie : 

zamieszkuje……………………………………………… 

                                            ( imię i nazwisko) 

kandyduje ……………………………    oraz  ……………………………. 

          ( imię i nazwisko)                                                                    ( imię i nazwisko) 

         

……………………………………………………………………. 

                                                                                                                      Data, imię i nazwisko rodzica 

  



    

 

 

 Oświadczenie  rodzica o pobieraniu nauki  

w szkole  ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej, 

  bądź  kandydowaniu do tej szkoły.  

 

Oświadczam , iż mój /syn/ córka ……………………………………………… 

pobiera : 

a) naukę w szkole  ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej 

b) kandyduje do takiej szkoły 

 

……………………………………………………………………. 

Data, imię i nazwisko rodzica 

* właściwe zaznaczyć 

  



                  

 

 

                             Oświadczenie dotyczące objęcia kandydata 

                                           pieczą zastępczą. 

 

Ja  ………………………………….   oświadczam, iż sprawuję  pieczę zastępczą 

                          ( imię i nazwisko) 

nad kandydatem ubiegającym się o miejsce w bursie 

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

                          ( imię i nazwisko) 

Posiadam postanowienie sądu   nr    ……………………………………… 

wydany przez ………………………………………………………………… ………                                                                         

    Data…………………                                                             Podpis 

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

  



        

 

 

  Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania    

                                      kandydata w rodzinie   

                                          

Ja  ………………………………….   oświadczam, iż samotnie wychowuję 

                          ( imię i nazwisko) 

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

                          ( imię i nazwisko) 

Posiadam postanowienie sądu   nr    ……………………………………… 

wydane przez ………………………………………………………………… ………         

                                                                 

    Data …………………                                                             Podpis 

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

  



 

 

 

Oświadczenie o odległości miejsca  zamieszkania 

 

Oświadczam, że odległość od miejsca zamieszkania  

Kandydata ……………………………………………… 

do szkoły  przekracza  50 km i wynosi  ……………….km 

 

        

 

Data……………         Podpis rodzica 

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

  



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

( imię i nazwisko rodzica kandydata)                                                                                              ( data ) 

……………………………………………………………… 

( adres ) 

  

           OŚWIADCZENIE RODZICA KANDYDATA O WIELODZIETNOŚCI 

                                                          Ja niżej podpisana /y oświadczam, 

że jestem rodzicem …………………………………………………………………………………………………………….. 

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym ( włącznie z kandydatem) 

Lp Imię i nazwisko dziecka Wiek Klasa Nazwa szkoły    Uwagi 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia * 

 

 

 



 

 

Oświadczenie rodzica kandydata o pobieraniu nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej  lub ponadpodstawowej , 

bądź kandydowaniu do takiej szkoły. 

 

 

 

 

Oświadczam, iż mój /moja  syn /córka................................................................... 

 

 

 

a ) został uczniem  szkoły  ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej, 

 

b ) kandyduje do takiej szkoły. 

 

 

.............................................. 
                                                                                                                                       Data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna 
 

* właściwe zaznaczyć 

 

 


