
OŚWIADCZENIE Nr 1

Imię i nazwisko rodzica *………………………………………..………………….………………...

Adres zamieszkania rodzica *…………………………………….…………………………………

Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną.** 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                        Ruda Wielka, ...........................................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

* rodzice – należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem.
** wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

OŚWIADCZENIE Nr 2

Imię i nazwisko rodzica……………..…………………………………….……………………. 

Adres zamieszkania rodzica …………………. ……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….……................ 

Dobrowolnie oświadczam, że wobec mnie, mojego dziecka do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 roku życia, którą 

mam na wychowaniu  …..………………………………………………………………….. 

                                                                                       (imię, nazwisko i pesel ) 
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji. 
(odpowiednie należy podkreślić)

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 
                                                           
                                                         Ruda Wielka, .................................................................................................... 

                                                                                    (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

OŚWIADCZENIE Nr 3

Imię i nazwisko rodzica……………………..…………………………………….………………... 

Adres zamieszkania rodzica……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………….............. 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko  …………………………………………………….
                                                                                                         (imię, nazwisko  dziecka) 
 i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 
Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.                                                                                                      

                                                                 
                                                                Ruda Wielka,  ............................................................................................ 
                                                                                         (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

OŚWIADCZENIE Nr 4

Imię i nazwisko rodzica ………………………………………………………….…………………………. 

Adres zamieszkania rodzica………………………….. …………………………………………………………….

Dobrowolnie oświadczam, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka ………………….………………………….. 
                                                                                                               (imię, nazwisko i dziecka) 
Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania podanych informacji. 
Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.  



Ruda Wielka,..............................................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE Nr 5

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna  ……….. ……………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna       …….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……............... 

Dobrowolnie oświadczam, że płacę podatek na rzecz Gminy Wierzbica. 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 

dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 

                               Ruda Wielka, ............................................................................................. 
                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie)

  OŚWIADCZENIE Nr 6

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: ……………………………….………………………………. 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………………… 

Dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/ o dzieło/zlecenia*

na czas od… ………………..do………......…………………………………………. 

w ………………………………………………………………………………………………………. 
                                      (nazwa i adres zakładu pracy) 

………………………………………………………………………………………………………… 

* (odpowiednie należy podkreślić)

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania danych u mojego pracodawcy. 
Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 
dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 

                                      

Ruda Wielka ,............................................................................................. 

                             (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

OŚWIADCZENIE Nr 7

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna ………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……............... 

Dobrowolnie oświadczam, że rodzeństwo kandydata będzie kontynuować edukację przedszkolną 

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru, dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Wierzbica. 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, 

dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 

                             Ruda Wielka,.............................................................................................. 

                                                                         (data i podpis osoby składającej oświadczenie)


