
Oświadczenie nr 1 

Oświadczam, że:  

………………………………………………...........................................  
                            (imię i nazwisko kandydata) 
 

Numer PESEL kandydata …………………………… 1 

 

został/a  zakwalifikowany/a i potwierdził/a chęć podjęcia nauki w oddziale sportowym lub 
oddziale mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez miasto Lublin. 

.............................................................................    ......................... 
Nazwa szkoły          Klasa 

 

i/lub 

został/a zakwalifikowany/a i potwierdził/a chęć podjęcia nauki w szkole podstawowej 
(klasach VII-VIII), szkole ponadpodstawowej* (niepotrzebne skreślić) prowadzonej przez 
miasto Lublin/nieprowadzonej przez miasto Lublin* (niepotrzebne skreślić). 

.............................................................................    ......................... 
Nazwa szkoły          Klasa 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2 . 

 

……………………                                          
        Data 

………………………………….        ……………………………             ………………………………….. 
Czytelny podpis ojca                                                    Czytelny podpis matki                                        Czytelny podpis wychowanka  pełnoletniego 
/opiekuna prawnego                                                   /opiekuna prawnego                                        
 

 

1 W przypadku braku numeru PESEL seria i numer dokumentu paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

2 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest zobowiązany 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 

 

 



Oświadczenie nr 2 

 

Niniejszym potwierdzam wolę  zamieszkania przez kandydata 

………………………………………………………………………………………….. 
                               (imię i nazwisko kandydata) 

 

Numer PESEL kandydata …………………………… 1 

 

w ……………………………………………………………………………………..…… w roku szkolnym 2020/2021 

                                  (nazwa placówki)                                                                                        

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

……………………                                          
Data 

 
………………………………….        ……………………………             ………………………………….. 
Czytelny podpis ojca                                                    Czytelny podpis matki                                        Czytelny podpis wychowanka  pełnoletniego 
/opiekuna prawnego                                                   /opiekuna prawnego          
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
1
 W przypadku braku numeru PESEL seria i numer dokumentu paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

2
 Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako 

potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest zobowiązany 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. 

 


