
……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
 

 

Oświadczam, że ……………………………………………………………… wychowuje się 
    (imię i nazwisko kandydata) 

 

w rodzinie wielodzietnej*, w której łączna liczba dzieci wynosi ………………… . 
         (wpisać ilość dzieci) 

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola/szkoły do zweryfikowania podanych 

informacji. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 
*) zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.  



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka  
 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………… 
        (imię i nazwisko dziecka) 

 

i nie wychowuję żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola/szkoły do zweryfikowania podanych 

informacji. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 
*) zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

samotne wychowywanie 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. 



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata 
 

 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony* na podstawie umowy 

o pracę/o dzieło/zlecenia* na czas od ………………………… do …………………………… 

w ………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola/szkoły do zweryfikowania podanych 

informacji. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 
*)niepotrzebne skreślić  



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie o nauce rodzica kandydata 
 

 

Oświadczam, że uczę się/studiuję* w trybie dziennym  ……………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………....... 
(nazwa i adres szkoły/uczelni) 

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola/szkoły do zweryfikowania podanych 

informacji. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 
*)niepotrzebne skreślić  



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie o czasie pobytu dziecka  

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym* 
 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………. 
    (imię i nazwisko kandydata) 

 

będzie przebywał w przedszkolu/oddziale przedszkolnym* ………………… godzin dziennie  
(wpisać ilość godzin) 

w godzinach od ………….. do ………… . 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 
*)niepotrzebne skreślić 



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie 

 o posiadaniu rodzeństwa uczęszczającego do tego samego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego* 
 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

posiada rodzeństwo, które uczęszcza do ……………………………………………………......  

 

…………………………………………………………………………………………………. : 
(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego) 

 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 



……………………………………………   …………………………………… 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)     (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka - kandydata) 

 

…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

Oświadczenie o zamieszkaniu 
 

 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

zamieszkuje wspólnie z rodzicem/rodzicami/prawnymi opiekunami* ………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko rodzica/rodziców/opiekunów prawnych) 

 

pod adresem: ………………………………………………………………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego). 

 

 

 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

  
*)niepotrzebne skreślić  

 


