
Załącznik Nr 4 do Wniosku  

 o przyjęcie dziecka do przedszkola  

  

OŚWIADCZENIE 

O ODBYWANIU STUDIÓW W SYSTEMIE DZIENNYM 

 Ja ................................................................................................................................................ 

                               /imiona i nazwisko               rodzica/ opiekuna prawnego/ 

  

Zamieszkała/ y ........................................................................................................................... 

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/ 

Pesel  ......................................................................................................................................... 

  

Dobrowolnie oświadczam, że w roku szkolnym 20...../20..... będę odbywać studia w systemie 

dziennym w/ na 

 ......................................................................................................................................................

. 

..................................................................................................................................................... 

                                / nazwa i adres uczelni/ 

  

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby w/w 

danych. 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

.................................................................                            ................................................... 

/podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                                      data złożenia 

oświadczenia/ 

    



 Załącznik Nr 3 do Wniosku  

                                                                                                        o przyjęcie dziecka do przedszkola 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU 

  

My   niżej podpisani ................................................................................................................... 

                               /imiona i nazwisko               rodziców/ opiekunów prawnych/ 

  

Zamieszkali ........................................................................................................................... 

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/ 

 Pesel  ......................................................................................................................................... 

 Pesel............................................................................................................................................ 

  

Dobrowolnie oświadczamy, że pracujmy zawodowo ( nazwa zakładu pracy i nr tel) 

 .................................................................................................................................................. 

Inne 

informacje............................................................................................................................         

                       

 Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby w/w 

danych. 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

                              

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

   /podpisy rodziców /opiekunów prawnych/                                 /data złożenia/ oświadczenia/ 

   

 



Załącznik Nr 1 do Wniosku  

                                                                                                     o przyjęcie dziecka do przedszkola 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 

  

Ja ................................................................................................................................................ 

                               /imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej/ 

  

Ja ................................................................................................................................................ 

                               /imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego/ 

Oświadczam/y, iż dziecko/ dzieci  ............................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................... 

                                 / imię i nazwisko dziecka/  dzieci/ 

 Zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 20......../20....... jest członkiem rodziny 

wielodzietnej, wraz z dzieckiem rodzina liczy......................osób,  w tym .....................dzieci. 

  

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 .................................................................                        .......................................... 

/podpis rodzica/ów /opiekuna prawnego/                         /data złożenia oświadczenia/ 

 

1.Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Wniosku  

                                                                                                     o przyjęcie dziecka do przedszkola 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

  

Ja ................................................................................................................................................ 

                               /imię i nazwisko    rodzica/ opiekuna prawnego/ 

  

Zamieszkała/ y ........................................................................................................................... 

                               /adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego/ 

  

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko dzieci 

 ......................................................................................................................................................

.                                / imię i nazwisko dziecka/  dzieci/ 

I nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/ matką dziecka innym partnerem 

Jestem świadoma/ y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

 

 

.................................................................                                       ............................................... 

/podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                             /data złożenia oświadczenia/ 

 

 Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie 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 2 do Wniosku  

 o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

 

      

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), 

      Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

   
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Wniosku  

 o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

 

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 
154 i 866), 

 

 

 

 

 

                   INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU 

 

 

     Dodatkowe dołączone do deklaracji  lub wniosku informacje o 
dziecku (stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, 
stosowana dieta, zalecenia lekarskie, zainteresowania) 

tak             nie  

 

 

 

………………………………………………. 

                                             Podpis rodziców 

 


