
………………………………………………..

Numer ewidencyjny z systemu Częstochowa, dn. ................. 2020r. 

OŚWIADCZENIE WOLI 

Ja, .......................................................................................................................... 

nazwisko i imię /imiona/ 

począwszy od roku szkolnego 2020/2021 wyrażam wolę podjęcia nauki w Technikum Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa  w Częstochowie. 

Zobowiązuję się jednocześnie do wykonania w wyznaczonym terminie badań lekarskich. 

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

podpis kandydata podpis rodzica/prawnego opiekuna 



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

Numer ewidencyjny z systemu Częstochowa, dn. ................. 2020r. 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI 

Ja, ........................................................................................................................... 

nazwisko i imię /imiona/ 

rezygnuję z podjęcia nauki w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Józefa w 
Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021. Potwierdzam odbiór kompletu złożonych przeze mnie 
dokumentów w obecności rodzica/ prawnego opiekuna. 

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

podpis kandydata podpis rodzica/prawnego opiekuna 



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

imię i nazwisko rodzica/opiekuna Częstochowa, dn. .................2020r. 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 imię i nazwisko kandydata 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro…) dzieci. 
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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 zeznań. 

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

 podpis osoby składającej oświadczenie



 ………………………………………………………

imię i nazwisko rodzica/opiekuna Częstochowa, dn. .................2020r. 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO
DZIECKA Z JEGO RODZICEM 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, 
że: ................................................................................................................................ 

nazwisko i imię /imiona/ kandydata

wychowuję samotnie jako: (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji, osoba 
rozwiedziona)

 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

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

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

1 Właściwe podkreślić - zgodnie z art. 150 pkt 2,3,5 Prawo Oświatowe do oświadczenia należy 
dołączyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
odpisu lub wyciągu z dokumentu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 
separację lub akt zgonu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

2 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 



Częstochowa, dn. ................. 2020r. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, .................................................................................................................

(matka / ojciec)1 nazwisko i imię rodzica składającego oświadczenie 

oświadczam, że Rodzic 

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

nazwisko i imię matki/ ojca (drugiego rodzica) 

został poinformowany o dalszej ścieżce edukacyjnej dziecka: 

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

nazwisko i imię dziecka

 i wyraża na to zgodę. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia2 .

 

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

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

1 Zaznacz właściwe 

2 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



(wypełnij drukowanymi literami)

NAZWISKO - ………………………………………………… ……………………………………………….

IMIĘ - ………………………………………………………… NUMER Z SYSTEMU

ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………….

…………………………………………………………………………… SZKOŁA 

ULICA/MIEJSCOWOŚĆ

………………………………………………….. …………………………………..

NUMER DOMU/MIESZKANIA KOD POCZTOWY

TECHNIKUM

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

IM. ŚW. JÓZEFA W CZĘSTOCHOWIE

KIERUNEK - ………………………………………………………………………………..

Podanie złożone dnia …………………………………

Zaświadczenie lekarskie złożone dnia ………………………………………….

Opinia PPP lub inna złożona dnia ……………………………………………..

Dokument potwierdzający tytuł laureata złożony dnia ……………………………………………..

Dokument potwierdzający jedno z kryteriów:

- wielodzietność rodziny

- niepełnosprawność

 - niepełnosprawność jednego z opiekunów lub rodzeństwa

- samotne wychowywanie kandydata

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kopie dokumentów ( świadectwo, egzamin lub zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu) złożone dnia ……………………………….

Oryginały  dokumentów ( świadectwo, egzamin lub zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu) złożone dnia …………………………

3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) złożone dnia …………………………………………

Karta zdrowia złożona dnia ……………………………………………

Oświadczenie woli złożone dnia ………………………………………

Skierowanie na badania lekarskie otrzymałem/AM dnia ……………………………………………………

Uwagi; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


