
Załącznik Nr 1 

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

 

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

 

 
OŚWIADCZENIE 

(wypełnia rodzic, którego starsze dzieci uczęszczają do szkoły lub przedszkola)  

Oświadczam, że moje starsze dziecko*………………………..………………….. w roku szkolnym ……………. 

uczęszcza do: 

1. przedszkola  ......................................................................  

 

2. szkoły podstawowej  .........................................................  
 
będzie kontynuowało edukację w w/w placówce w roku szkolnym ………………………………….. 
 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

                                                                               ………………………………………………………..… 
                                                                                                                           data i podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

*Podać PESEL, imię i nazwisko kandydata lub rodzeństwa kandydata. 

 



Załącznik Nr 2 

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

 

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

 
OŚWIADCZENIE 

Matka dziecka: 

Oświadczam, że jestem zatrudniona na podstawie: (*właściwe podkreślić) 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 
3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 
4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą* 
5. Bezrobotna – zarejestrowana / niezarejestrowana w Urzędzie Pracy 
 
 

Miejsce zatrudnienia/uczelni:**………………………………………………………………………………... 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

…………………………………………… 
                                                                                                                             (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Ojciec dziecka: 

Oświadczam, że jestem zatrudniony na podstawie: (*właściwe podkreślić) 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 
3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 
4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą* 
5. Bezrobotny – zarejestrowany / niezarejestrowany w Urzędzie Pracy  
 
 

Miejsce zatrudnienia/uczelni:**……………………………………………………………….………………… 
 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

…………………………………………….. 
(Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Należy podać adres zakładu pracy/uczeln 



Załącznik Nr 3 

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

 

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

OŚWIADCZENIE 

(wypełnia rodzic, który samotnie wychowuje dziecko) 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko
1
 ......................................................................... ………………….. 

              (imię i nazwisko dziecka) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką
2
 dziecka. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona (y) na podstawie:
3
 

1. Umowy o pracę 

2. Umowy cywilnoprawnej 
3. Pobieram naukę w trybie stacjonarnym 

4. Prowadzę gospodarstwo rolne / pozarolniczą działalność gospodarczą
2
. 

Miejsce zatrudnienia/uczelni: (Należy podać adres zakładu pracy/uczelni) 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

…………………………………………….. 
(Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 
 

 
  Załącznik nr 4 
………………………………………………  
          (Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 

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

OŚWIADCZENIE 

                  Oświadczam, że nie zalegam z odprowadzaniem podatku rolnego na rzecz                                       

Gminy Józefów nad Wisłą w poprzednim roku podatkowym. 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                       (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, samotne wychowanie dziecka 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. 
2 Niewłaściwe skreślić. 
3 Właściwe podkreślić. 



Załącznik Nr 5 

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

 

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

OŚWIADCZENIE 

 

  o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka – kandydata  

do Przedszkola Samorządowego w Józefowie n. Wisłą 

Oświadczam, że dochód na osobę w mojej rodzinie wynosi:  ........................................... zł. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                                       (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów 

podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o  podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 149 ustawy Prawo oświatowe. 

 
 

Załącznik Nr 6 

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

 

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

 

 

DEKLARACJA 

 Deklaruję pobyt mojego dziecka …………………………………………………………………..….. 

w Przedszkolu w Józefowie nad Wisłą w roku szkolnym 2020/2021 w wymiarze: 

 - 5 godzin 

 - powyżej 5-ciu godzin 

 

………………………………………………… 
                                                                                                                    (data i podpis rodzica/ opiekuna) 


