Załącznik nr 1
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Dane rodzica / prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY
Oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną i wychowuje …………
dzieci*.

………………………
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

*

Pouczenie: wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Załącznik nr 2
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkolnego w Smrokowie

…………………………………………...
miejscowość, data

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

Ja, niżej podpisany/a ……………..........................……………………………………………………
imię i nazwisko rodzica

zamieszkały/a ………………………………………………………...……………………………………….
adres zamieszkania

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………….......………………………………………….
seria i numer

wydanym przez …………………………………………………....…………………………………………..
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

………………………………………….
Podpis

* - zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) samotne wychowywanie dziecka
oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Załącznik nr 3
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

………………......................…………
………………......................…………
(dane rodziców / prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW
W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
PROWADZENIE PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO,
POBIERANIE NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM
OŚWIADCZENIE OJCA:
Ja niżej podpisany ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko ojca)

oświadczam, że jestem zatrudniony na czas nieokreślony/ określony* od ........................ do ...........................
w ..........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

..............................................................................................................................................................................
w pełnym/niepełnym* wymiarze czasu pracy/prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne
/pobieram naukę w systemie dziennym*.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
………………………
Podpis ojca

OŚWIADCZENIE MATKI:
Ja niżej podpisana ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko matki)

oświadczam, że jestem zatrudniona na czas nieokreślony/ określony* od ......................... do ..........................
w ..........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

..............................................................................................................................................................................
w pełnym/niepełnym* wymiarze czasu pracy/prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne
/pobieram naukę w systemie dziennym*.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
………………………
Podpis matki

Załącznik nr 4
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

………………......................…………
………………......................…………
………………......................…………
………………......................…………
(dane rodziców / prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ DZIECKO
Z PEŁNEJ OFERTY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/PRZEDSZKOLA

Ja niżej podpisany(a) ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że moje dziecko .............................................................................................................................
(imię i nazwiska dziecka – kandydata do OP/Przedszkola)

w roku szkolnym 2021/2022 będzie korzystało z pełnej oferty oddziału przedszkolnego / przedszkola,
tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5
godzin).

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

……………………………….…………
Podpis rodzica(-ów) / prawnych opiekunów

Załącznik nr 5
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

………………............…………
………………............…………
………………............…………
………………............…………
(dane rodzica / prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE, ŻE DZIECKO WYCHOWUJE SIĘ W RODZINIE
MAJĄCEJ TRUDNĄ SYTUACJĘ, POZOSTAJĄCEJ POD OPIEKĄ
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

oświadczam, że moje dziecko .............................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka – kandydata do Oddziału Przedszkolnego)

wychowuje się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, wychowawczo-opiekuńczą. Rodzina jest objęta
pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………….
Miejscowość, data

…...……………........………
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

Załącznik nr 6
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

………………............…………
………………............…………
………………............…………
………………............…………
(dane rodzica / prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU
DO DANEJ SZKOŁY RODZEŃSTWA DZIECKA – kandydata
do Oddziału Przedszkolnego / Przedszkola
Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że młodsze/starsze* rodzeństwo mojego dziecka ..........................................................................
(imię i nazwisko dziecka – kandydata do
Oddziału Przedszkolnego)

uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego / Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Smrokowie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………..
Miejscowość, data

………………........………
Podpis rodzica / prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
do Wniosku o przyjęcie dziecka
do Oddziału Przedszkolnego/Przedszkola w Smrokowie

………………......................…………
………………......................…………
………………......................…………
………………......................…………
(dane rodziców / prawnych opiekunów)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU JEDNEGO Z RODZICÓW
W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
PROWADZENIE PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO,
POBIERANIE NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM
OŚWIADCZENIE OJCA/MATKI*:
Ja niżej podpisany(a) ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko ojca/matki*)

oświadczam, że jestem zatrudniony(a) na czas nieokreślony/ określony* od ..................... do .........................
w ..........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

..............................................................................................................................................................................
w pełnym/niepełnym* wymiarze czasu pracy/prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne
/pobieram naukę w systemie dziennym*.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………….
Miejscowość, data

………………………
Podpis ojca/matki

