
PioŃi, dnia ...,.. ....:

POTWIERDZENIE WOLI
uczęszczania dziecka do przedszkola/

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/szkoły*

Potwierdzam, ze moje dziecko

imię i nazwisko dziecka

numer PESEL

w roku szkolnym ż0I8lż019, będzie uczęszczŃo do:.

nazw a ptzedszkola/szkoĘ i adres

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*niepotrzebne skreślió
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imię i nazwisko składającego oświadczenie

seria i numer dokumentu tożsamości

oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, informuję,

że wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,

w którejwychowuje się ............ dzieci.

lestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za skłdddnie fałszywych oświadczeń'.

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Pouczenie:

1 Zgodnie z art. 150 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszYwYch

oświadczeń. Składający 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.
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Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

lmię i nazwisko kandydata

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Ja, niżej podpisana/y zamieszkała/y ..,.......,.,,...

legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr .... wydanym przez .........-...

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko
(imię i nazwisko dziecka)

i nie wychowuję żadnego innego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem:

a) panną/kawalerem

b) wdową/wdowcem***

c) osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu***

d) osobą rozwiedzioną***

lestem świadoma/świadomy odpowiedziatności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 1.

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie:

*na potwierdzenie spełniania kryterium należy przedłożyć stosowny dokument potwierdzający status osoby

samotnej (prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub uznanie za zmarłego, akt zgonu)

1 Zgodnie z ań. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez

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

Składający 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.
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