
………………………………………………….
                                                                                                                                                                        miejscowość i data

Załącznik nr 3

…………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

…………………………………….………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczam, iż dziecko …………………………………………………………… 

                                                        (imię i nazwisko kandydata)

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny …………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,

jako jedno  z …………………………………….. dzieci.

                        (trojga, czworga, pięciorga, itd.)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Podstawa prawna: art. 4 pkt 42 i art.150 ust. 6 z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

UWAGI
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe, definicja wielodzietności rodziny, oznacza, że przez rodzinę 
wielodzietną rozumie się rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci.
Zgodnie  z  art.  150 ust.  6 ustawy z  14  grudnia  2016   r.  Prawo oświatowe,  oświadczenia,  składa się  pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 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.



………………………………………………….
                                                                                                                                                                        miejscowość i data

Załącznik nr 4

…………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

…………………………………….………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko …………………………………………………………… 

                                                                                                          (imię i nazwisko kandydata)

zgłoszone  do  przedszkola  na  rok  szkolny  ……………………  oraz  nie  wychowuję  żadnego  dziecka

wspólnie z jego rodzicem.

                                             

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
                                                                                                                                                                              Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Podstawa prawna:art. 4 pkt 43  i art. 150 ust. 6 z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

UWAGI
Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania 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.
Zgodnie  z  art.  150 ust.  6 ustawy z  14  grudnia  2016   r.  Prawo oświatowe,  oświadczenia,  składa się  pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 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.



………………………………………………….
                                                                                                                                                                    miejscowość i data

Załącznik nr 5

…………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

…………………………………….………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie o uczęszczaniu do placówki
rodzeństwa dziecka

Oświadczam, iż rodzeństwo dziecka …………………………………………………………… 

                                                                                    (imię i nazwisko kandydata)

ubiegającego  się  o  przyjęcie  do  przedszkola  na  rok  szkolny  ……………………  uczęszcza  i  będzie

uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do  Gminnego Przedszkola w Widzewie.

Imię i nazwisko rodzeństwa: ……………………………………………………………………………………………………………

                                             

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

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



………………………………………………….
                                                                                                                                                                        miejscowość i data

Załącznik nr 6

…………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

…………………………………….………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki

Oświadczam, iż dziecko …………………………………………………………… 

                                                        (imię i nazwisko kandydata)

zgłoszone  do  przedszkola  na  rok  szkolny  ……………………  zamieszkuje  w  odległości  do  3  km  od

Gminnego Przedszkola w Widzewie.

                                             

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

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



………………………………………………….
                                                                                                                                                                    miejscowość i data

Załącznik nr 7

…………………………………….…………………………..
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

…………………………………….………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie o rozliczaniu przynajmniej przez jednego rodzica podatku dochodowego 
od osób fizycznych jako mieszkańca Gminy Ksawerów

Oświadczam,  iż  rozliczam podatek  dochodowy od osób fizycznych  jako mieszkaniec  Gminy

Ksawerów.

                                             

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

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


