
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - OŚWIADCZENIA: 

 
Art. 233 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. - Kodeks Karny 

§ 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 WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 

Oświadczam, że kandydat .............................................................................................. (imię i nazwisko 

dziecka)  do Przedszkola w Kobylinie, spełnia kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa  w art. 131 

ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), w rozumieniu art. 

4 pkt 42 ww. Ustawy. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia . 

 

 

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

 

OŚWIADCZENIE  O MIEJSCU REALIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   

LUB  NAUKI  PRZEZ RODZEŃSTWO DZIECKA 

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata: …………………………………………………………..………. 

(imię i nazwisko rodzeństwa) …………………………................................................................................ 

uczęszcza   do   tego   przedszkola  lub  do  funkcjonującej  w  pobliżu  szkoły 

…………………………………………..…………………………………………………………………... 
                                                           (nazwa placówki i adres) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

 

OŚWIADCZENIE O DOGODNYM POŁOŻENIU WYBRANEGO PRZEDSZKOLA ODNOŚNIE DO MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA DZIECKA LUB MIEJSCA PRACY JEDNEGO Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Oświadczam, że wybrane przedszkole położone jest w dogodnym miejscu względem: 

1) miejsca pracy  

……………………………………………………...........................................………………………… 
                                                             ( nazwa i adres zakładu pracy rodziców/prawnych opiekunów) 

lub 

2) miejsca zamieszkania 

…………………………………………………….......................................................................…………… 
                                                                      (adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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



 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO 

DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM 

 

Oświadczam, że kandydat ....................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)  

do Przedszkola w Kobylinie spełnia kryterium samotnego wychowywania, o którym mowa  w art. 131 ust. 2 

pkt  6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w rozumieniu art. 4 pkt 

43 ww. Ustawy, jednocześnie oświadczam, że nie wychowuję wymienionego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem/opiekunem prawnym. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE  O  ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA ( W TYM 

ADRES MIEJSCA PRACY ORAZ WYMIAR CZASU PRACY) LUB PROWADZENIU PRZEZ NICH 

GOSPODARSTWA ROLNEGO,  LUB  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Oświadczam, że (niepotrzebne wykreślić): 

Ojciec kandydata / opiekun prawny Matka kandydata / opiekun prawny 

Miejsce pracy: 

 

 

Miejsce pracy: 

Prowadzę gospodarstwo rolne: Prowadzę gospodarstwo rolne: 

Prowadzę działalność gospodarczą: Prowadzę działalność gospodarczą: 

Adres miejsca pracy: 

 

 

Adres miejsca pracy: 

Wymiar czasu pracy: 

 

 

Wymiar czasu pracy: 

 

 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA: 

 

 

……………………………………                                                 …………………………………………. 
                                                                                                                                              (miejscowość, data) 

……………………………………       
            (imię i nazwisko rodzica) 

…………………………………… 

 

…………………………………… 
           (adres do korespondencji) 

 

 
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

W związku z umieszczeniem mojego/naszego dziecka   

 

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

 

………………………………………………………………………… 
(data i miejsce urodzenia) 

 

na liście zakwalifikowanych do przedszkola, jako rodzice/ opiekunowie prawni dziecka 

oświadczamy wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola w Kobylinie 

od dnia 01 września 2020 roku 

 

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

 (Podpis matki / opiekuna prawnego dziecka)                                                                       (Podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE NAUKI RELIGII (obejmujący cały cykl edukacyjny) 
(W przypadku zmian rodzic /opiekun prawny występuje z wnioskiem o zmianę ) 

 

 

Do Dyrektora  Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie 

 

 

Proszę o umożliwienie mojemu dziecku ……………………………………………………………………… 
                                                      ( imię i nazwisko dziecka) 

 

brania udziału w nauce religii w przedszkolu w roku szkolnym 2020 / 2021. 

 

 

 

 

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

 (Podpis matki / opiekuna prawnego dziecka)                                                                       (Podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka) 

 

 



…………………………………..                                 Kobylin, dnia…………………………. 
  (imiona i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów) 

 

…………………………………………………… 

                               ( adres) 

 

……………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczamy, że osobami upoważnionymi  do odbioru z przedszkola naszego dziecka: 

 

………………………………………………....................... są następujące osoby pełnoletnie: 

                                          (imię i nazwisko dziecka ) 

 

 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbioru 

dziecka z przedszkola 

Stopień 

pokrewieństwa 

Numer i seria dowodu 

osobistego 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego 

dziecka od chwili odebrania go z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) potwierdzamy, że powyższe dane osobowe (imię, nazwisko, numer dowodu 

osobistego rodziców / prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych) zostały podane dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie oraz że 

wymienione osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem 

procedury odbioru dziecka z przedszkola. Administratorem zbioru danych osobowych o dzieciach uczęszczających do przedszkola w Kobylinie, 
w tym również danych o osobach upoważnionych do ich odbioru jest Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w 

Kobylinie. Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo wglądu do poprawienia swoich danych osobowych 

oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 
 

 

 

 

 

 

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

 (Data i podpis matki / opiekuna prawnego dziecka)                                                  (Data i podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka) 

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

*Do tabeli należy wpisać także przewoźnika autobusu, jeśli dziecko będzie korzystało z dojazdu. 

 


