
Wzory oświadczeń dla przedszkola 
 

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 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 osoby składającej oświadczenie) 

__________________________________________________________ 

                                                 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka2 

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

 
 

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

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

 
 

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

 kandydujące do przedszkola3 oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

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

__________________________________________________________ 
 

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie 

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

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

uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  za składanie 
fałszywych zeznań oświadczam, że dochód na jednego członka w rodzinie zgłaszanego dziecka 
nie przekracza 100% kryterium dochodu4 (obecnie 674 zł netto). 

 
Data .......................                                                    ............................................................... 

                                                                                                                (podpis osoby składającej oświadczenie) 

                                                           
1
 zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) – wielodzietność 

rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
 

2
 zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze 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. 
 

3
 niepotrzebne skreślić  

 

4Zgodnie z Art. 20c ust. 10 USO, przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 

miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku. 

 
 



__________________________________________________________________________________ 

 

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 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 

 prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. 

 

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

 

_________________________________________________________________ 

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 kodeksu karnego  za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że rodzice/ prawni opiekunowie kandydata do przedszkola są 

zameldowani w gminie Dobrzeń Wielki lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz 

gminy Dobrzeń Wielki. 

 

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

_________________________________________________________________ 

Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy 

programowej wraz z posiłkami) 

 

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

 

zamieszkały: ............................................................................................................................. 
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) 
 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego  za składanie 
fałszywych zeznań oświadczam, że …………………………………………………….. 
                                                                                                         (nazwisko i imię dziecka) 

będzie korzystać w przedszkolu w roku 2016/2017 z pełnej oferty programowej (powyżej podstawy 
programowej wraz posiłkami). 
 

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


