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OŚWIADCZENIE  

O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEGO PRZEDSZKOLA ODNOŚNIE DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA  

LUB MIEJSCA PRACY JEDNEGO Z RODZICÓW/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że  

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

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

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

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

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

 

 

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

     § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE  

O MIEJSCU REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   

LUB  NAUKI  PRZEZ RODZEŃSTWO DZIECKA  

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że  

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

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

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

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

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

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

     § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 
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OŚWIADCZENIE  

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

     § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 

 

OŚWIADCZENIE  

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA  

WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 

88 poz. 553, ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że samotnie wychowuję: 

 

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

Jednocześnie oświadczam, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym. 

 

 

 

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

     § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 
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OŚWIADCZENIE  O  ZATRUDNIENIU RODZICÓW/ 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA ( W TYM ADRES MIEJSCA PRACY ORAZ WYMIAR CZASU PRACY) 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań oświadczam: 

 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………….............. 

 

Ojciec Matka 

Miejsce pracy: 

 

 

Miejsce pracy: 

Adres miejsca pracy: 

 

 

Adres miejsca pracy: 

Wymiar czasu pracy: 

 

 

Wymiar czasu pracy: 

 

                                                                                                                        

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

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

     § 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. 

 

 

DEKLARACJA  CZASU  POBYTU  DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

…………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce urodzenia dziecka: …………………………………………… 

 

Adres stałego zameldowania dziecka, inny niż gmina Kobylin: …………................................................................................ 

 

 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 

 

Deklarowane  godziny pobytu  dziecka w przedszkolu 

 

 

Zadeklarowany 

posiłek (obiad) 

zaznaczyć  znakiem „ x ”  

 

Liczba godzin 

 

 

od 

 

do 
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Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2019/2020 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Lp. KRYTERIA TAK NIE 

1.  WIELODZIETNOŚĆ RODZINY DZIECKA*   

2.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECKA    

3.  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH DZIECKA 
  

4.  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH  DZIECKA 
  

5.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA DZIECKA   

6.  SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA W RODZINIE**   

7.  OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ   

                                                           (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”) 

 
* wielodzietność - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

**samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - oznacza to 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. 

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE  OKREŚLONE 

NA POTRZEBY DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

Lp. Kryterium TAK NIE 

1. 

Kandydat, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w wymiarze 

co najmniej pół etatu na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, studiują/uczą się w systemie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium 

stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego kandydata. 

 

  

2. 

Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w 

wymiarze co najmniej pół etatu na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej, studiują/uczą się w systemie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

  

3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub 

szkoły podstawowej, w obwodzie której  ma siedzibę przedszkole. 
  

4. Dogodne położenie wybranego przedszkola odnośnie do miejsca 

zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców. 
  

5. 

Wiek dziecka  

6 lat   

5 lat   

                                             (właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X”) 
 

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

            (data i miejscowość)                                                                              (podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka) 

 


