……………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE1
Jestem świadoma/y
i oświadczam, że:*

odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1.

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
w której wychowuje się ……..…….. dzieci.

2.

Wychowuję dziecko samotnie (jako panna, kawaler,
wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji
 TAK /  NIE
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba
rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego
rodzicem.
Rodzeństwo dziecka uczęszcza i nadal będzie
kontynuować edukację przedszkolną w tym samym
przedszkolu lub tym samym oddziale przedszkolnym,
do którego zapisuję syna/córkę lub
 TAK /  NIE
rodzeństwo dziecka będzie kontynuować naukę
w szkole podstawowej, w której jest oddział
przedszkolny lub przedszkole, z którym szkoła tworzy
zespół placówek oświatowych, do którego syn/córka
ubiega się o przyjęcie.
Jestem zatrudniona/zatrudniony
Prowadzę własną działalność gospodarczą
(nazwa i adres zakładu pracy, nr tel.) – (nazwa, adres i nr wpisu do ewidencji) –
potwierdzenie pieczęcią zakładu pracy
potwierdzenie
pieczęcią
prowadzonej
działalności lub wydruk ze strony CEiDG

3.

4.

 TAK /  NIE

matka/
opiekun
prawny

ojciec/
opiekun
prawny
5.
W roku szkolnym ………………….. będę uczyć się/ studiować w systemie dziennym
(nazwa i adres szkoły/uczelni) – potwierdzenie pieczęcią uczelni
matka/
opiekun
prawny
ojciec/
opiekun
prawny

¹ Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 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 oświadczeń.

6.

7.

8.

9.

Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Świnoujściu.
matka/opiekun prawny
 TAK /  NIE
ojciec/opiekun prawny
 TAK /  NIE
Dziecko i co najmniej jedno z jego
rodzeństwa zgłoszono jednocześnie to tego
samego przedszkola/oddziału
 TAK /  NIE
przedszkolnego lub do szkoły podstawowej
i oddziału przedszkolnego przy tej szkole
podstawowej lub do szkoły podstawowej
i przedszkola tworzących zespół placówek
oświatowych.
Rodzina podlega pod nadzór kuratorski/ma
wsparcie asystenta rodziny lub korzysta ze
 TAK /  NIE
wsparcia finansowego pomocy społecznej
(z wyłączeniem jednorazowych świadczeń
oraz świadczenia wychowawczego 500+).
Rodzeństwo uczęszcza lub rozpocznie
naukę w szkole podstawowej, w obwodzie
 TAK /  NIE
której położone jest przedszkole, do którego
dziecko ubiega się o przyjęcie.

* właściwe zaznaczyć x, wypełnić lub podkreślić
Uwaga: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniu

……………………………………………
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

Świnoujście, dnia ……………….. 20….. r.

…………………………………………………..
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

