
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego   
za  składanie  fałszywych  zeznań,  oświadczam,  iż  dziecko  kandydujące  do  przedszkola  jest
członkiem rodziny wielodzietnej1

wraz z dzieckiem:........................................................................................................................
                                  (imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola)

rodzina wychowuje ..................................... dzieci.

Data .......................                                                       ............................................................
                                                                                                (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

__________________________________________________________
                                                

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego   
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko      

 …………………………..……………...............................................................................
                                                                                      (imię i nazwisko dziecka)

 kandydujące do przedszkola oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Data .......................                                                      .............................................................
                                                                                       (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

__________________________________________________________

Oświadczenie o zatrudnieniu

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego   
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że  oboje rodziców kandydata do przedszkola lub
rodzic samotnie wychowujący dziecko 

 są zatrudnieni / jest zatrudniony w pełnym wymiarze lub

 studiują w trybie dziennym lub

 prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Data .......................                                                   ................................................................
                                                                                    (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

1 Rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.



_________________________________________________________________

Oświadczenie o zameldowaniu

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego   
za  składanie  fałszywych  zeznań  oświadczam,  że  rodzice/  prawni  opiekunowie  kandydata  do
przedszkola są zameldowani w mieście lub gminie Chodecz lub są płatnikami podatku od osób
fizycznych na rzecz miasta i gminy Chodecz. 

Data .......................                                                    ..............................................................
                                                                                    (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)

_________________________________________________________________

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy
programowej)

Ja ..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego)

zamieszkały: .............................................................................................................................
                                                                  (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego   
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ……………………………………………………..
                                                                                                                                          (nazwisko i imię dziecka)

będzie korzystać w przedszkolu w roku szkolnym 2022/23 z pełnej oferty programowej (powyżej
podstawy programowe – powyżej 5 godzin dziennie)

Data .......................                                                     .............................................................
                                                                                                         (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie)


