Załącznik nr 2
………………………………………………….

Imię i Nazwisko
………………………………………..

Oświadczenie1 o miejscu zamieszkania matki/opiekuna prawnego
kandydata/ kandydatki

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2,
oświadczam
że miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej córki/syna
………………………………………………………………………………………………………….
jest 3 …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

data

1

(podpis matki/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawa oświatowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), do
zgłoszenia na podstawie którego, przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne
z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 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.
3
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Załącznik nr 2
………………………………………………….

Imię i Nazwisko
………………………………………..

Oświadczenie1 o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego
kandydata/ kandydatki

Świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2,
oświadczam
że miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej córki/syna
…………………………………………………………………………………………………..
jest3 ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

data

1

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawa oświatowego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm), do
zgłoszenia na podstawie którego, przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne
z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 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.
3
Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 11145 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

