
kandydat niepełnoletni 

OŚWIADCZENIA 

 

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

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

Oświadczam, że: (podkreśl wybraną odpowiedź) 

1. samotnie wychowuję kandydata w rodzinie¹ – tak / nie, 

2. kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej² – tak / nie, 

3. dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza / przekracza                      

100% kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada2003r.                    

o świadczeniach rodzinnych,  

4. rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało zamieszkiwanie w bursie,                    

do której kandydat złożył wniosek - tak / nie, 

5. kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Zamość  

(podać nazwę szkoły)…………………………………………………………………………….. – tak / nie, 
 

¹ za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem 
² rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej 
 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
W przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
kandydat  może zostać skreślony z listy wychowanków bursy. 
 
 
 
                                                          ……………………………………………………………………………. 
                                                                     data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 



kandydat pełnoletni 

 

OŚWIADCZENIE 

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

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

Oświadczam, że: (podkreśl wybraną odpowiedź) 

Dochód na osobę   w rodzinie kandydata  nie przekracza / przekracza 100% kwoty                      

o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
W przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
kandydat  może zostać skreślony z listy wychowanków bursy. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………. 
                                                                             data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 



kandydat pełnoletni 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

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

Oświadczam, że: (podkreśl wybraną odpowiedź) 

1. samotnie wychowuję dziecko w rodzinie¹ – tak / nie , 

2.  wychowuje się w rodzinie wielodzietnej² – tak / nie, 

3. moje rodzeństwo będzie kontynuowało zamieszkiwanie w bursie, do której  

złożyłem wniosek - tak / nie 

4. uczęszczam/zostałem przyjęty do szkoły prowadzonej przez Miasto Zamość  

(podać nazwę szkoły)…………………………………………………………………………………  – tak / nie, 

¹ za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem 
² rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej 
 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
W przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
kandydat  może zostać skreślony z listy wychowanków bursy. 
 
 
 
                                                                         ……………………………………………………………………. 
                                                                                                            data i czytelny podpis  kandydata 

 

 

 

 



 


