
OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

O OBOWIĄZKU ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

 

Oświadczam, że …………………………………………………………………………………… 
     imię i nazwisko, data urodzenia kandydata  

w roku szkolnym 2023/2024 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

………………………………………..                           ……………………………………….. 
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                           (podpis ojca lub opiekuna prawnego)  

 

 

 

Drwinia, dnia ................................................. 
  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

OŚWIADCZENIE O GODZINACH POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………… 

          (imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)  

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………  

 

Ja ……………………………………………………………………………………………… 

            (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)  

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………… 

 oświadczam/y, że dziecko …………………………………………………(imię i nazwisko) będzie 

korzystało z przedszkola w godzinach od …… do ……. tj. ……godzin w tym ….. godziny płatne.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

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

(podpis matki/ opiekuna prawnego)                                          (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 

 

Drwinia, dnia ................................................. 

 

 



OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI * RODZINY DZIECKA 

Ja …………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 

Ja ………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

Oświadczam/y, iż dziecko………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko dziecka) 

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny …………………………………jest członkiem rodziny  

wielodzietnej*, wraz z dzieckiem rodzina liczy…………członków (w tym……dzieci). 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………                            ……………………………………….. 
( data i podpis matki lub opiekuna prawnego)                               (data i podpis ojca lub opiekuna prawnego)  

 
 

 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

art. 150 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

*zgodniezart. 4 pkt 42 Prawa oświatowego Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

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

Pesel…………………………………………………………………………………………….…….… 

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

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

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko٭…………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………(im

ię, nazwisko i pesel dziecka) 

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 ……………. …………………                          ………………………………………………………(data 

złożenia oświadczenia)(podpis matki/ojca lub opiekuna prawnego)                            
  

 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 
art. 150 ust. 2 pkt. 1 ppkt. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 

*zgodniezart. 4 pkt 43 Prawa oświatowego samotne wychowywanie dziecka – oznacza to 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.  



 

……………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka – kandydata  

 

……………………………………………. 

adres zamieszkania dziecka 
 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA,  POBIERANIA NAUKI W SYSTEMIE 

DZIENNYM, PROWADZENIA ROLNICZEJ LUB POZAROLNICZEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RODZICA 

 KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA 

 
 

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, pobieram naukę w systemie 

dziennym, prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą:  
 
  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko rodzica 

 

Nazwa zakładu pracy/ 

nazwa uczelni/ 

działalność gospodarcza 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

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

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                           (podpis ojca lub opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

Drwinia, dnia……………………  

 

 

 



 

 

Oświadczenie 

o uczęszczaniu rodzeństwa do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drwini  
 

Ja……………………………………………………………………………………………………………  

niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 o ś w i a d c z a m, że rodzeństwo mojego dziecka …………………….…..........................................  

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) obecnie uczęszcza do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Drwini, do którego staramy się o przyjęcie dziecka  

i będzie do niego uczęszczać w następnym roku szkolnym 2023/2024. 

Podaję dane osobowe rodzeństwa uczęszczającego już do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drwini: 

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

imię nazwisko      rok urodzenia 

 

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

imię nazwisko      rok urodzenia 

 

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

imię nazwisko      rok urodzenia 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Drwinia, dnia……………………………       …………..………….…………………………                                                

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego         

 

Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


