
OŚWIADCZENIE
dotyczące rodziny wielodzietnej

Ja ........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam iż dziecko

……………………………………………………………………..,

 kandydujące do Publicznego Przedszkola nr 10 w Radomsku
jest członkiem rodziny wielodzietnej 1 wraz z dziećmi:

………………………………………………………………………………………………………………………

Radomsko, dnia ________________                       ________________________________                   
                                                                                               (czytelny podpis rodzica)
__________________________________
1 Na potrzeby rekrutacji za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub więcej dzieci

======================================================================

OŚWIADCZENIE
dotyczące samotnego rodzica

Ja ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko matki/ojca)

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Radomsko, dnia ________________                        ________________________________   
                                                                                               (czytelny podpis rodzica)

                                                             



OŚWIADCZENIE
dotyczące miejsca zamieszkania (do 3 km)

Ja ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica)

......................................................................................................

......................................................................................................
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że dziecko

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

kandydujące do przedszkola, zamieszkuje w odległości do 3 km od Publicznego Przedszkola nr 10,

które mieści się w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 13

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Radomsko, dnia ________________                       ________________________________                   
                                                                                               (czytelny podpis rodzica)

=================================================================================

OŚWIADCZENIE
dotyczące rodzeństwa

Ja …………………………………………………….......................................................……………………..
(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że rodzeństwo ……………….....................................….…………….….……………………

………………………….…................................……………………………………………………………….
(imię/imiona i nazwisko rodzeństwa dziecka)

uczęszcza  i  będzie  w  roku,  na  który  przeprowadzona  jest  rekrutacja  uczęszczało  do  Publicznego
Przedszkola nr 10 w Radomsku, o które ubiega się dziecko

…………………………………………………………......................................................................………….
(imię i nazwisko dziecka, kandydującego do przedszkola)

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Radomsko, dnia ________________                       ________________________________                   
                                                                                               (czytelny podpis rodzica)



Oświadczenie o zatrudnieniu / 
studiach w systemie dziennym*

(matka)

Ja ........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko matki)

uprzedzona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż jestem zatrudniona*, studentką* na

.............................................................................
(wpisać wymiar czasu pracy/system studiów*)

w zakładzie pracy/uczelni*

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę, adres oraz nr telefonu zakładu pracy/uczelni*)

Radomsko, dnia....................................    .............................................................
                           (podpis matki)

=======================================================================

Oświadczenie o zatrudnieniu / 
studiach w systemie dziennym*

(ojciec)

Ja ........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ojca)

uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego
za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż jestem zatrudniony*, studentem* na

.............................................................................
(wpisać wymiar czasu pracy/system studiów*)

w zakładzie pracy/uczelni*

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
(wpisać nazwę, adres oraz nr telefonu zakładu pracy/uczelni*)

Radomsko, dnia....................................    .............................................................
                           (podpis ojca)

• - niepotrzebne skreślić


