 Wypełnić i podpisać tylko te, które dotyczą kandydata
OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że jestem rodzicem dziecka …………………………………………………………..……………
(imię i nazwisko kandydata)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej, która liczy ……………. dzieci.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem):
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ¹
Data: ……………………………..

………………………….……………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

____________________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że samotnie wychowuję …………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko kandydata)

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ¹
Data: ……………………………..

………………………….……………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

____________________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że zamieszkuję wraz z dzieckiem …………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

w ……………………………………………………………………………………..………………………………..
(miejscowość, ulica nr domu)
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ¹

Data: ……………………………..

………………………….……………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

_______________

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.
1

 Wypełnić i podpisać tylko te, które dotyczą kandydata

Oświadczenie o rodzeństwie w placówce
Ja/my, niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola im. Jana Pawła II

w

Korycinie/ Punktu Przedszkolnego w Bombli (właściwe podkreślić)
będzie uczęszczało rodzeństwo :

1.

………………………… ………………………………………
(imię i nazwisko dziecka,rok urodzenia)

2.

…………………………………. ………
(imię i nazwisko dziecka,rok urodzenia)

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” *

data………………..

……………………………
czytelny podpis osoby/ób składającej/ych oświadczenie

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia opieki kandydatowi powyżej 5 godzin

Ja niżej podpisany/ podpisana............................................................................................... ……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna )

oświadczam, że moje dziecko ............................................................................................... (imię i nazwisko dziecka )
będzie korzystało z opieki przedszkolnej w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

…………………..,dnia……………………..

………………………………………………………………..
podpis rodzica/ prawnego opiekuna

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” *

_______________

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.
1

 Wypełnić i podpisać tylko te, które dotyczą kandydata

Oświadczenie o sytuacji zawodowej rodzica/ów
Ja niżej podpisana , zamieszkała
……………………………………………………………………..
legitymująca się dowodem osobistym nr……………………..wydanym
przez………………………..
oświadczam, że pozostaję:
- w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
-w zatrudnieniu w ramach umowy cywilnoprawnej
- w samozatrudnieniu
- prowadzę gospodarstwo rolne
- uczę się w trybie dziennym*
proszę podać miejsce, adres, telefon, pracy/nauki:/
…………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany , zamieszkały ………………………………………………………………….
legitymujący się dowodem osobistym nr……………………..wydanym
przez…………………………
.oświadczam, że pozostaję:
- w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy
-w zatrudnieniu w ramach umowy cywilnoprawnej
- w samozatrudnieniu
- prowadzę gospodarstwo rolne
- uczę się w trybie dziennym*
proszę podać miejsce, adres, telefon pracy/nauki:
…………………………………………………………………………………
Jestem/śmy świadoma/y/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………. ……………..

……………………………………….

Miejscowość, data

Czytelny podpis osób składających oświadczenie

* Niepotrzebne skreślić

_______________

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.
1

