
 

 

 

……………………………….......................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 

 

Oświadczenia rodziców do kryteriów uzupełniających 

 
……………………………….......................... 
 imię i nazwisko dziecka- kandydata 

 
1. Oświadczenie do kryterium nr 8 

Oświadczam, że kandydat będzie objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w roku 

szkolnym, którego dotyczy rekrutacja i w tym roku skończy  5 lat.  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)           TAK             NIE    

 

2. Oświadczenie do kryterium nr 9 

Oświadczam, że      ………………………………………… jestem zatrudniona*/prowadzę  
                                        /imię i nazwisko matki/opiekuna/ 
gospodarstwo rolne*/prowadzę działalność gospodarczą*/studiuję w systemie stacjonarnym*.   

 

…………………………………… 

data i podpis matki/opiekuna 
Oświadczam, że      ………………………………………… jestem zatrudniony*/prowadzę  
                                       /imię i nazwisko ojca /opiekuna/ 
gospodarstwo rolne*/prowadzę działalność gospodarczą*/studiuję w systemie stacjonarnie*.  

 

…………………………………… 

data i podpis ojca/opiekuna 

3. Oświadczenie do kryterium nr 10 

Oświadczamy, że kandydat/ka  zamieszkuje  w obwodzie szkoły podstawowej, w którym położone jest 

przedszkole.  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)           TAK             NIE    

4. Oświadczenie do kryterium nr 12 

Niniejszym oświadczamy, że nasza rodzina jest objęta: opieką kuratorską*, pomocą społeczną* lub 

kandydat/ka posiada wskazanie  o potrzebie edukacji przedszkolnej z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej*.            

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)           TAK             NIE    

5. Oświadczenie do kryterium nr 13 

1) Oświadczam, że rodzeństwo kandydata uczęszcza już do Przedszkola Samorządowego  we Włosienicy.  

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)           TAK             NIE    

2) Oświadczam, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego we 

Włosienicy. 

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)           TAK             NIE    

 

…....................................................... 
* właściwe  podkreślić         /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
 

 

 

 

 



 

 

……………………………….......................... 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 

 

Oświadczenie rodzica do kryteriów pierwszego etapu 

 

1. Oświadczenie do kryterium nr 1 

 

Niniejszym oświadczam, że ........................................................ wychowuje się w rodzinie  
                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

wielodzietnej (minimum 3 dzieci). 

         

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                               …................................................... 
                                   /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 u. p. o. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 
 

 

 
……………………………….......................... 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 

 

Oświadczenie rodzica do kryteriów pierwszego etapu 

 

1. Oświadczenie do kryterium nr 6 

 

Niniejszym oświadczam, że ........................................................ wychowuję samotnie i nie wychowuję   
                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                                                                 …................................................... 
                                   /data i czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 
 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 u. p. o. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 


