Załącznik
do WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
……………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

OŚWIADCZENIE1
Jestem świadomy/a
i oświadczam, że*
1.
2.

3.
matka/
opiekun
prawny
ojciec/
opiekun
prawny
4.
matka/
opiekun
prawny
ojciec/
opiekun
prawny
5.
6.

odpowiedzialności karnej

za złożenie fałszywego oświadczenia

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której
wychowuje się ……..…….. dzieci
 TAK /  NIE
Wychowuję dziecko samotnie (jako panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie
 TAK /  NIE
wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem
Jestem zatrudniona/zatrudniony
Prowadzę własną działalność gospodarczą
(nazwa i adres zakładu pracy, nr tel.)
(nazwa i adres; NIP lub REGON)

W roku szkolnym 2017/2018 będę uczyć się/ studiować w systemie dziennym
(nazwa i adres szkoły/uczelni)

Rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu
matka/opiekun prawny
 TAK /  NIE
ojciec/opiekun prawny
 TAK /  NIE
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub szkoły, w których składany jest wniosek.
 TAK /  NIE

* właściwe zaznaczyć x, wypełnić lub podkreślić
Uwaga: Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniu
……………………………………………
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)

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

Świnoujście, dnia _______________________ 2017 r.

¹ Zgodnie z Art.20t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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 zeznań

INFORMACJA – DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYMIENIONYCH
W PUNKCIE IV i V
Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017 / 2018

Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje
lub więcej dzieci

Oświadczenie - załącznik verte
*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje
i więcej dzieci

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej,
wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą
niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną
niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany
stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane bez względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z
2011r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.)
- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych
dziecka

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka j.w.)

Dziecko osoby
(matki lub ojca) samotnie wychowującej

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem - załącznik verte
٭Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa
się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
jego rodzicem.

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz.332 ze zm.) - w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka j.w.

Dziecko rodziców pracujących zawodowo

Oświadczenie - załącznik verte

Dziecko rodziców uczących się i studiujących w
systemie dziennym

Oświadczenie - załącznik verte

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub
szkoły, w których składany jest wniosek.

Oświadczenie - załącznik verte

