
Załącznik nr 2 do zarządzenia Biskupa Włocławskiego,  

L. dz. 54/2018/Bp, z dnia 30 stycznia 2018 r. 

………………………………. 
(Imię i nazwisko) 

 

……………………………………… 
(Nr i seria dokumentu tożsamości) 

 

 
Oświadczenia wnioskodawcy - rodzica (opiekuna)  

do wniosku o przyjęcie do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej  

imienia księdza Jana Długosza we Włocławku 
 

(Rodzic wypełnia odpowiednie oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów zgodnie z zaznaczonymi punktami  

we wniosku o przyjęcie do szkoły) 

 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń niniejszym 

oświadczam, że
1
:  

 

1. W związku z ubieganiem się o przyjęcie …………..……………………………… do klasy 

pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku, wyrażam/y chęć 

realizacji celów i zadań Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.  

 

 

………………………………………………………………. 
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 

 

2. ………………………….…………………...…, kandydat do klasy pierwszej, w poprzednim roku 

szkolnym realizował obowiązkowe zajęcia wychowania przedszkolnego w Katolickim Publicznym 

Przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem” we Włocławku. 

 

………………………………………………………………. 
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 

 

3. ………………………….…………………...…, kandydat do klasy pierwszej posiada rodzeństwo 

uczące się w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i będzie 

kontynuowało naukę i wychowanie w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.  

 
Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata do 

szkoły 

Klasa i szkoła /  

oddział przedszkolny 

  

  

  

  

  
 

 

………………………………………………………………. 
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 

4. W związku z ubieganiem się o przyjęcie …………..…………………………………….. do klasy 

pierwszej, oświadczam/y, że miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej rodzica 

(opiekuna) ……………………………………………… (imię i nazwisko) znajduje się we 

Włocławku przy ul. …………………………………….. 

 

 

………………………………………………………………. 
czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica kandydata 

                                                 
1 Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany 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 (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe). 


