
 

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

................................................... 
 Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Заява  Oświadczenie 
 

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за вчиненнянеправдивої 

заяви 
а 1

 заявляю, що моя дитина: 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
 oświadczam, że moje dziecko: 

 

................................................................................................................. 
   Ім'я та прізвище кандидата,                                        Imię i Nazwisko kandydata,  

 

 Він виховується в багатодітній родині, в якій виховується 
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się 

 

три, чотири, п'ять ... ......................... * діти . 

troje, czworo, pięcioro ……………………. * dzieci. 

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

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

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

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

 

 

................................                                ............................................              
         Дата                                                                                  Розбірливий підпис особи,  

                                                                                                      яка складає декларацію  
    

 
 

1 Відповідно до частини 6 статті 150  Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 

року (зведений текст:  О.Я.  2021  року , п. 1082,  зі змінами та доповненнями), заяви, 

що  вимагаються як такі, що підтверджують відповідність кандидата критеріям набору, 

робляться під страхом кримінальної відповідальності за вчинення неправдивих заяв. 

Заявник зобов'язаний включити наступний пункт: «Мені відомо про кримінальну 

відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт замінює попередження 

органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих заяв. 

 

* доречно підкреслити або ввести 

  

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

................................................... 
 Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Заява   Oświadczenie  
 

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за вчиненнянеправдивої 

заяви 
а 1

 заявляю, що моя дитина: 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
 oświadczam, że moje dziecko: 

 

............................................................................................................... 
   Ім'я та прізвище кандидата,                                 Imię i Nazwisko kandydata,  

 

 Він виховується в багатодітній родині, в якій виховується 
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się 

 

три, чотири, п'ять ... ......................... * діти . 
troje, czworo, pięcioro ……………………. * dzieci. 

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

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

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

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

 

 

................................                                ............................................              
         Дата                                                                                  Розбірливий підпис особи,  

                                                                                                                    яка складає декларацію   
 

 
 

1 Відповідно до частини 6 статті 150  Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 

року (зведений текст:  О.Я.  2021 року, п. 1082, зі змінами та доповненнями  ), заяви, 

які вимагаються як такі, що підтверджують відповідність кандидата критеріям набору 

персоналу, робляться під страхом кримінальної відповідальності за вчинення 

неправдивих заяв. Заявник зобов'язаний включити наступний пункт: «Мені відомо про 

кримінальну відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт замінює 

попередження органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих 

заяв. 

 

* доречно підкреслити або ввести 



 

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

................................................... 
     Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Заява     Oświadczenie 

 
 

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за вчиненнянеправдивої 

заяви і
1
 заявляю , що виховую дитину одна: 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 oświadczam, że wychowuję 
samotnie dziecko: 

 

............................................................................................................................ 
   Ім'я та прізвище кандидата,                                                     Imię i Nazwisko kandydata, 
 

 

як - дівочий, неодружений, овдовілий, вдівець, розлучений остаточним 

рішенням суду, розлучений чоловік * 

І я не виховую жодної дитини з його батьком. 

jako - panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona *                 i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

 

Piława Górna, on ................. 
                                              
                                                 ...........................................................  
                                                  Розбірливий підпис особи, яка складає декларацію 
                                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

   
                   

 

 
1 1 Відповідно до частини 6 статті 150  Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 року  

(зведений текст: Законодавчий вісник 2021 року, поз. 1082, зі змінами)  декларації, необхідні для 

підтвердження відповідності кандидата критеріям набору, оформлюються під страхом 
кримінальної відповідальності за неправдиві заяви. Заявникзобов'язаний включити  наступний 

пункт: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт 

замінює попередження органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих 

заяв. 

. 

 

  

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

................................................... 
     Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Заява   Oświadczenie 

 
 

Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за вчиненнянеправдивої 

заяви і
1
 заявляю, що виховую дитину одна: 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 oświadczam, że wychowuję 

samotnie dziecko: 

 

 

........................................................................................................................... 
   Ім'я та прізвище кандидата,                                                   Imię i Nazwisko kandydata, 

 

 

як - дівочий, неодружений, овдовілий, вдівець, розлучений остаточним 

рішенням суду, розлучений чоловік * 

І я не виховую жодної дитини з його батьком. 

jako - panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona *                 i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem 

 

 

Piława Górna, on ................. 
                                              
                                                 ...........................................................  
                                                   Розбірливий підпис особи, яка складає декларацію 
                                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

                             

 

 

 
1 Відповідно до частини 6 статті 150  Закону «Про шкільну освіту» від 14 грудня 2016 року  

(зведений текст: Законодавчий вісник 2021 року, поз. 1082, зі змінами)  декларації, необхідні для 

підтвердження відповідності кандидата критеріям набору, оформлюються під страхом 
кримінальної відповідальності за неправдиві заяви. Заявникзобов'язаний включити  наступний 

пункт: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт 

замінює попередження органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих 

заяв. 

 

  



  

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

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

 Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Заява   Oświadczenie 

 
 

Я, нижчепідписаний, усвідомлюю кримінальну відповідальність за 

вчиненнянеправдивої заяви 
a 1

 ,  заявляю, що я працевлаштований в  
 

Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 , 

oświadczam że jestem  zatrudniony/na  w  

 

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

.......................................................................................................................................    
                                                                              Назва та адреса  закладу                               nazwa i adres  zakładu pracy 

 

на посаді ..............................................................  
 

від ...............  на підставі договору ...........................................................  
 

na stanowisku  ………………   od dnia ………………..  na podstawie umowy ………………………………….. 

 

 
Piława Górna, on ......................... 

                                            

                                                                                                     
                                           ....................................................................  
                                                             Розбірливий підпис особи, яка складає декларацію 
                                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
  

 

 
1 Відповідно до частини 6 статті 150 Закону «Про освіту» від 14 грудня 2016 року  

(зведений текст: Законодавчий вісник 2021 року, поз. 1082, зі змінами) заяви, які 

вимагаються як такі, що підтверджують відповідність кандидата критеріям призову, 

робляться під страхом кримінальної відповідальності за вчинення неправдивих заяв. 

Заявник зобов'язаний включити наступний пункт: «Мені відомо про кримінальну 

відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт замінює попередження 

органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих заяв. 

 

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

 Ім'я та прізвище – батько/законний опікун 
Imię i Nazwisko  – rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Заява   Oświadczenie 

 
 

Я, нижчепідписаний, усвідомлюю кримінальну відповідальність за 

вчиненнянеправдивої заяви 
a 1

 ,  заявляю, що я працевлаштований в  
 

Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 , 
oświadczam że jestem  zatrudniony/na  w  

 

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

 

.......................................................................................................................................    
                                                                              Назва та адреса  закладу                                nazwa i adres  zakładu pracy       

 

на посаді .............................................................. 
 

від ...............  на підставі договору ..............................................................  
 

na stanowisku  ………………   od dnia ………………..  na podstawie umowy ………………………………….. 

 

 

 
Piława Górna, on ......................... 

                                      

         
                                                            ....................................................................  
                                                             Розбірливий підпис особи, яка складає декларацію 

                                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
                                 

 

 

 
1 Відповідно до частини 6 статті 150 Закону «Про освіту» від 14 грудня 2016 року  

(зведений текст: Законодавчий вісник 2021 року, поз. 1082, зі змінами) заяви, які 

вимагаються як такі, що підтверджують відповідність кандидата критеріям призову, 

робляться під страхом кримінальної відповідальності за вчинення неправдивих заяв. 

Заявник зобов'язаний включити наступний пункт: «Мені відомо про кримінальну 

відповідальність за вчинення неправдивої заяви». Цей пункт замінює попередження 

органу влади про кримінальну відповідальність за вчинення неправдивих заяв. 
 

 


