...................................................
( imię i nazwisko Wnioskodawcy)
....................................................................
( adres zamieszkania)
.....................................................................
(PESEL)

O ŚWIAD C Z E N I E
O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
pouczony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny oraz o treści art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego
Oświadczam,

że …............................................................................................................... uczęszcza
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym …............................./............................................
do szkoły …...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres szkoły)
do klasy …............................... (maturalna tak/nie – niepotrzebne skreślić)
okres nauki w roku szkolnym …............/................ trwa do ….....................................................
(miesiąc, rok)

............................................
( miejscowość i data)

…………….........................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Art.233. §1 kk: .Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
§ 2 kk Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art.83 § 3 kpa: Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi
na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
W PRZYPADKU BŁĘDNEGO, NIEDOKŁADNEGO LUB NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA
WYPEŁNIAJĄCY ZOSTANIE ZOBOWIĄZANY DO JEGO PONOWNEGO ZŁOŻENIA – CO MOŻE SKUTKOWAĆ
PÓŹNIEJSZYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU.

...................................................
( imię i nazwisko Ucznia)
....................................................................
( adres zamieszkania)
.....................................................................
(PESEL)

O ŚWIAD C Z E N I E
OSOBY DOROSŁEJ - UCZNIA
O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ LUB KOLEGIUM
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
pouczony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny oraz o treści art. 83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego
Oświadczam,

że uczęszczam w roku szkolnym …............................./............................................

do szkoły/kolegium pracowników służb społecznych …..................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres szkoły/kolegium)
do klasy …............................... (maturalna tak/nie – niepotrzebne skreślić)
okres nauki w roku szkolnym …............/................ trwa do ….....................................................
(miesiąc, rok)

Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia

............................................
( miejscowość i data)

…………….........................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Art.233. §1 kk: .Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
§ 2 kk Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art.83 § 3 kpa: Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi
na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
W PRZYPADKU BŁĘDNEGO, NIEDOKŁADNEGO LUB NIEPEŁNEGO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA
WYPEŁNIAJĄCY ZOSTANIE ZOBOWIĄZANY DO JEGO PONOWNEGO ZŁOŻENIA – CO MOŻE SKUTKOWAĆ
PÓŹNIEJSZYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU.

