
Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie 

58-120 Jaroszów 98; tel/fax 74 8558 205 
Załącznik Nr 2.1 

 do „Regulaminu  rekrutacji do przedszkola” 

………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy - rodzica kandydata 

 
…………………………………………………………………… 
Numer i seria dokumentu tożsamości 

Oświadczenie 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

1. …………………………………………………………………………………….………………… (imię i nazwisko dziecka), wychowuje się w rodzinie 

wielodzietnej1, w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro...) ……………………………….dzieci. 

2. ………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka), wychowuję samotnie2, jako (panna, 

kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) 

………………..……………………………………………………………..i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem. 
 

 

Data …………………………………………………               …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                    Czytelny podpis obojga rodziców (prawnych opiekunów) 

 

1 Zgodnie z art. 4 ust.42 ustawy Prawo oświatowe „wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
2  Zgodnie z art. 4 ust.42 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, należy przez to rozumieć 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. 
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 
jest obowiązany 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. 
 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/19 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 
pobieraniu nauki lub prowadzenia gospodarstwa rolnego 

 
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................................................... 

zamieszkała/y.................................................................................................................................................................. 

oświadczam, że: 

1. jestem zatrudniony w................................................................................................................................................. 

2. uczę się/ studiuję w trybie dziennym ........................................................................................................................ 

3. prowadzę gospodarstwo rolne .................................................................................................................................. 

4. prowadzę działalność gospodarczą ........................................................................................................................... 

5. moje dziecko uczęszcza do Żłobka Nr ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….                                                                                              …………………………………………… 
miejscowość                                                                                                                                                         data i podpis składającego oświadczenie 

 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/19 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 
pobieraniu nauki lub prowadzenia gospodarstwa rolnego 

 
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................................................... 

zamieszkała/y.................................................................................................................................................................. 

oświadczam, że: 

1. jestem zatrudniony w................................................................................................................................................. 

2. uczę się/ studiuję w trybie dziennym ........................................................................................................................ 

3. prowadzę gospodarstwo rolne .................................................................................................................................. 

4. prowadzę działalność gospodarczą ........................................................................................................................... 

5. moje dziecko uczęszcza do Żłobka Nr ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………….                                                                                              …………………………………………… 
miejscowość                                                                                                                                                         data i podpis składającego oświadczenie 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/19 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 
Oświadczenie rodzica(opiekuna prawnego) dotyczące miejsca nauki rodzeństwa dziecka 

 

Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................................................... 

zamieszkała/y.................................................................................................................................................................. 

oświadczam, że brat/siostra mojego dziecka uczęszcza do .......................................................................................... 

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

 

……………………………………….                                                                                              …………………………………………… 
miejscowość                                                                                                                                                         data i podpis składającego oświadczenie 

 


