
Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do przedszkola 
 
Ja…………………………………………świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego  

oświadczenia
1
,  

 

1.  Oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną
2
 i wychowuje ……………..dzieci. 

……………………………..                                        …………………………………… 
miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

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

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
3
.  

 

……………………………..                                        …………………………………… 
miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

3.  Oświadczam, że moja rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

……………………………..                                        …………………………………… 
miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

4.  Oświadczam, że do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Słomnikach uczęszcza 

brat/siostra(niepotrzebne skreślić) ……………………………………………… 
                                                               (imię i nazwisko dziecka) 
 

……………………………..                                        …………………………………… 
      miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

5. Oświadczam, że w ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach w kl ………uczy się  

mój syn/córka …………………………………………………………..    

                                                                                               

..……………………………..                                        …………………………………… 
      miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

   

6.  Oświadczam, że ja ……………………………………………jestem osobą zatrudnioną
4
.     

 

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

      miejscowość, data        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

7. Oświadczamy, że my …………………………………………………. oboje jesteśmy zatrudnieni. 

    ……………………………..                                        ……..…………………………………………… 
      miejscowość, data     czytelny podpis osób składających oświadczenie 

 

                                                 
1Zgodnie 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. 
2 Pouczenie: wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
3 Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn . zm.) 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 
4 Przez zatrudnienie rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej albo prowadzenie 

gospodarstwa rolnego powyżej 1ha i jednoczesne nie przebywanie na urlopach związanych z wychowywaniem dzieci.   


