
…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczam, że rodzina dziecka: ……………………………………   ………………………….
                       (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia dziecka)

jest rodziną wielodzietną, składającą się z …… osób, w tym  …… dzieci, tj.:

1. wnioskodawca - …………………………………..
 (imię i nazwisko) 

2. ……………………………………………………....
 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

3. ……………………………………………………....
 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

4. ……………………………………………………....
 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

5. ……………………………………………………....
 (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
* przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 



…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci*

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko/dzieci*:

1. ……………………………………………………..
……………………………………….

                       (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia dziecka)

2. …………………………………………………….
……………………………………….

                       (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia dziecka)

3. …………………………………………………….
……………………………………….

                       (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia dziecka)

Równocześnie  oświadczam,  że  żadnego  wyżej  wymienionego  dziecka  nie  wychowuję
wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………….................................................
                                                                                                                 (data i podpis wnioskodawcy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*niepotrzebne skreślić
**za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu,  osobę  rozwiedzioną  oraz niewychowującą  żadnego  dziecka  wspólnie  z  jego
rodzicem.



…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)

…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
o objęciu obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczam, że  ……………………………………  ………………………….
                          (imię i nazwisko dziecka)       (data urodzenia dziecka)

jest objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 4
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  59  z  późn.
zmianami).

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy)

…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)



…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
potwierdzające adres miejsca zakładu pracy

Oświadczam, że miejscem pracy:

1. Matki - …………………………….., jest: ………………………………………………….
                            (imię i nazwisko)                              (nazwa zakładu pracy)

2. Ojca - ………………………….…, jest: …………………………………………………
                             (imię i nazwisko)                 (nazwa zakładu pracy)

jako najbliższej położnym od wybranej placówki.
 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy)

…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)



…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE
potwierdzające adres miejsca zamieszkania

Oświadczam, że miejscem zamieszkania   …………………………       …………………….
                                     (imię i nazwisko dziecka)          (data urodzenia dziecka)

oraz rodziców/prawnych opiekunów:

1. Matki - …………………………     
                             (imię i nazwisko)         

2. Ojca - …………………………     
                             (imię i nazwisko)         

jest : …………………………………….…………………………………………….………………………………………..
                                                             (adres miejsca zamieszkania)

jako najbliższej położnym od wybranej placówki.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……….................................................
                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy)

…………………………………….                           ….…….…………., dnia ………………
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                           (miejscowość)



…………………………………………………
    (adres zamieszkania wnioskodawca)

OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu do placówki rodzeństwa dziecka 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: ……………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

 uczęszcza do Przedszkola Samorządowego Nr …… w ……………………..

1. ……………………………………………………………………………………………………
……

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

2. ……………………………………………………………………………………………………
……

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

3. ……………………………………………………………………………………………………
……

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………................................................ 
(data i podpis wnioskodawcy)


