
 

 

  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA  
 

Oświadczam, że dziecko, o którego przyjęcie do oddziału przedszkolnego wnioskuję, wychowuje 

się/nie wychowuje się* w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której jest troje i więcej dzieci. 

 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.     
 
 

Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
 
 
 
 
 

 

 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O  SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ 
NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM* 

 
Oświadczam, że: 
 
a) jestem/nie jestem* osobą samotnie wychowującą dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję 

b)  nie wychowuję wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.     
 
 

Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 
 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
  



 
 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU, O PROWADZENIU 

GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 
 O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM 

 
Ja niżej podpisana/y .............................................................................................................................. 

zamieszkała/y ...............................................................................................................................-

*oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .................................................................................. 

lub 

-*oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ......................................................... 

(nazwa szkoły/uczelni) 

lub 

-*oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ............................................................... 

-*oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ........................................... 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 
 
* zaznaczyć/wypełnić właściwą odpowiedź 
 

 
 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU, O PROWADZENIU 

GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  
O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM 

 
Ja niżej podpisana/y .............................................................................................................................. 

zamieszkała/y ...............................................................................................................................-

*oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .................................................................................. 

lub 

-*oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ......................................................... 

(nazwa szkoły/uczelni) 

lub 

-*oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ............................................................... 

-*oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ........................................... 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy      ………………………………….………… 
 
* zaznaczyć/wypełnić właściwą odpowiedź 
 
  



 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW/OPIEKUNÓW  O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA 
KANDYDATA DO TEJ SAMEJ SZKOŁY/ODDZIAŁU, W KTÓREJ PROWADZONY JEST 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. 
 
 Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka, o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, uczęszcza/nie 
uczęszcza* do Przedszkola w Zespole Szkół w Staninie. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
 
 
 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/ÓW/OPIEKUNÓW  O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA 
KANDYDATA W WIEKU 3 – 5 LAT DO TEJ SAMEJ  SZKOŁY, W KTÓREJ PROWADZONY 

JEST ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY. 
 
Oświadczam, że rodzeństwo w wieku 3 - 5 lat mojego dziecka, o którego przyjęcie do przedszkola 
wnioskuję – uczęszcza/nie uczęszcza* do przedszkola w Zespole Szkół w Staninie. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 
 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
 
 
 

 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O KORZYSTANIU PRZEZ KANDYDATA Z PEŁNEJ 
OFERTY PRZEDSZKOLA – powyżej 8 godzin dziennie 

 
Oświadczam, że dziecko, o którego przyjęcie do oddziału przedszkolnego wnioskuję, będzie 

korzystało/nie będzie korzystało* z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki 

i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie) powyżej 8 godzin 

dziennie. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.     
 

Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 
 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
 



 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O KORZYSTANIU PRZEZ KANDYDATA Z PEŁNEJ 
OFERTY PRZEDSZKOLA – do 8 godzin dziennie 

 
Oświadczam, że dziecko, o którego przyjęcie do oddziału przedszkolnego wnioskuję, będzie 

korzystało/nie będzie korzystało* z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki 

i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie) do 8 godzin dziennie 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.     
 
 

Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 

* skreślić niewłaściwą odpowiedź 
 

 OŚWIADCZENIE OSOBY WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ, PIECZĘ 
ZASTĘPCZĄ NAD MAŁOLETNIM LUB SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ 

 
 
Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................... 
zamieszkała/y ............................................................................................................................... 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................. wydanym przez ...................................... 
 
*Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad małoletnimi: 
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................. 
data urodzenia ............................................................................................................................... 
-imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................. 
data urodzenia ............................................................................................................................... 
 
lub 
*Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi: 
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................. 
data urodzenia ............................................................................................................................... 
-imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................. 
data urodzenia ............................................................................................................................... 
 
lub 
*Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi: 
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................. 
data urodzenia ............................................................................................................................... 
-imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................. 
data urodzenia .............................................................................................................................. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
Data ………………………………2020 r.             
                                                                 Czytelny podpis wnioskodawczyni      ………………………………….………… 

 
                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy          ………………………………….………….. 

*zaznaczyć właściwą odpowiedź 


