
……………………………………….. 
Imię i Nazwisko 
……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu tożsamości 
 
 

Oświadczenie o wielodzietno ści rodziny 
 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, 
oświadczam, że   ……………………………………               (Imię i Nazwisko kandydata) 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, 
pięcioro, więcej…) dzieci. 
 
……                                 ……………… …………………………………. 
Data                                                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 
 
*Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 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 zeznań. 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania  
  
Ja niżej podpisany/a  będąc rodzicem, prawnym opiekunem dziecka ………………….……… 
                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 
 
oświadczam, że  miejscem zamieszkania moim i mojego dziecka   jest 
 
ulica..................................................................................nr domu ..................... nr lokalu..........  

  
kod pocztowy ...................................  miejscowość .................................................................... 
 
województwo ............................................................................................................................... 
  
 
Jednocze śnie o świadczam, że „jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie 
fałszywego o świadczenia." 

   
 
 

………………………………                                 ……………………………………………  
miejscowość i data                                                                                                            czytelny    podpis rodzica/ prawnego opiekuna  
 
 
 

……………………………………….. 



Imię i nazwisko 
……………………………………….. 
seria i numer dokumentu tożsamości 

 
 
 

Oświadczenie o sytuacji  zawodowej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3, 

oświadczam, że 
 matka/opiekunka prawna ………………………………………… (Imię i nazwisko 

kandydata)  pracuje / wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę / uczy się w 
trybie dziennym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą *-  proszę podać miejsce pracy/nauki: 
………………………………………………………………………………… 
 ojciec/opiekun prawny ……………………………………………(Imię i nazwisko 

kandydata) pracuje / wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej / uczy 
się w trybie dziennym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą *- proszę podać miejsce pracy/nauki: 
………………………………………………………………………………… 
 I     …………………...……………………… (Imię i nazwisko kandydata) 
wymaga zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego. 
 
 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 
……………………                                       …………………………………. 
Miejscowość, data                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

… 
 



…………………………………….. 
Imię i Nazwisko 
……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu tożsamości 

 
 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
 
 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
oświadczam, że…………………………………………….(Imię i Nazwisko 

kandydata), wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba 
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 
rozwiedziona-właściwe podkreślić) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego 
rodzicem. 
 
 
……….                                                              …… ………………… 
Data                                                                                                                                  Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 

*Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 
spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań. 
 
 

 
Oświadczenie o rodzeństwie w placówce 

 
Ja, niżej podpisany/a  oświadczam, że do  Przedszkola im. Jana Pawła II/ Punktu 
Przedszkolnego w Bombli/Punktu Przedszkolnego w Zabrodziu (właściwe 

podkreślić) uczęszcza moje drugie dziecko …………………………………….* 
 
 
data………………..                                                  …………………………… 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 
*Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające 
spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań.  


