
Zał. 1 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica 

 
…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności* rodziny kandydata 

 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia o ś w i a d c z a m, że moje dziecko: 

...................................................................……………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) 

 
wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której jest (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

 

troje dzieci 

więcej niż troje dzieci 

 

 
Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

 
Bochnia, dnia……………………………       ……………………………………………… 
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. 
zm.). 

 
 

*zgodnie z art. 4 pkt 42 Prawa oświatowego Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

 

 

 



Zał. 2 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
Oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka*  
oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia o ś w i a d c z a m, że samotnie wychowuję moje dziecko: 

 
………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) 
 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

 
Bochnia, dnia……………………………       ………………………………………………                                                
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 1 ppkt. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. 
zm.). 
 

 

*zgodnie z art. 4 pkt 43 Prawa oświatowego samotne wychowywanie 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.  
 

 



Zał. 3 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica 
 

…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
Oświadczenie 

o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola 

 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia o ś w i a d c z a m, że rodzeństwo mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) 
 

 

obecnie uczęszcza do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni, do którego staramy się 

o przyjęcie dziecka i będzie do niego uczęszczać w następnym roku szkolnym 2020/2021. 

    Podaję dane osobowe rodzeństwa uczęszczającego i będącego uczęszczać do tego 
przedszkola:  

1. ……………………………………………………………………………………………… 
imię nazwisko      rok urodzenia 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 
imię nazwisko      rok urodzenia 

 

 

 
Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

 
Bochnia, dnia……………………………       …………..………….…………………………                                                
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 
 

 



Zał. 4 
…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
OŚWIADCZENIE 

o położeniu przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata 
(w przypadku złożenia przez rodzica wniosku o przyjęcie także do innych publicznych przedszkoli poniższe 

oświadczenie składa się tylko do jednego z wybranych przedszkoli – najbliższego) 

 

     Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia o ś w i a d c z a m, że Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni mieszczące się 
w budynku przy ul. gen. T. Jakubowskiego 12, 32- 700 Bochnia jest najbliżej położonym 
przedszkolem od miejsca zamieszkania* mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) 

zam. pod adresem przy ul. .................................................... w Bochni. 

W celu potwierdzenia powyższego podaję odległości od miejsca zamieszkania* mojego 
dziecka do preferowanych miejskich przedszkoli, łącznie z Miejskim Przedszkolem nr 1 
w Bochni, do którego składany jest wniosek (określić w takiej samej kolejności jak we wniosku): 

Preferencja Nazwa i numer przedszkola 
(łącznie z Miejskim Przedszkolem nr ……. 

 w Bochni,  
do którego składany jest wniosek) 

Odległość od miejsca 
zamieszkania dziecka 

do przedszkola 
(mierzona wzdłuż najkrótszej drogi 

umożliwiającej dojazd do przedszkola  
z dokładnością do 50 m) 

Pierwszy wybór Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni  
Drugi wybór Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni  
Trzeci wybór Miejskie Przedszkole nr ... w Bochni  

 
 

    Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
oraz oświadczenie nie zostało złożone w żadnym innym publicznym przedszkolu 
w Bochni. 
 
 

 
Bochnia, dnia ……………………………       ………………………………………………                                                
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 
 

 

*Miejscem zamieszkania małoletniego dziecka jest miejscowość, w której (faktycznie) przebywają z zamiarem stałego 
pobytu jego rodzice lub to z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo zostało powierzone jej 
wykonywanie. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania 
 

 



Zał. 5 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
OŚWIADCZENIE 

o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym 
do tego samego przedszkola 

 
 

 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia o ś w i a d c z a m, wniosek o przyjęcie na rok szkolny 2019/2020 
rodzeństwa mojego dziecka: 

 
 ………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola) 

został złożony do Miejskiego Przedszkola nr 1 

Podaję dane osobowe rodzeństwa, które także uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 

do Miejskiego Przedszkola nr 1:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 
imię nazwisko    rok urodzenia       data złożenia wniosku 

 
 

Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

 
Bochnia, dnia……………………………       ………………………………………………                                                
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 
 

 

        

        
 
 



Zał. 6 
…………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka – kandydata do przedszkola 

…………………………………………… 
adres zamieszkania dziecka 

…………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica  

…………………………………………… 
adres zamieszkania rodzica 

   
Oświadczenie i potwierdzenie 

dotyczące zatrudnienia lub pobierania nauki/studiów lub o prowadzeniu 
rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej rodzica kandydata 

(potwierdzenie składa każdy rodzic oddzielnie!) 

Ja niżej podpisana/y świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 
 
 jestem zatrudniona/y na podstawie:  

umowy o pracę; 

umowy zlecenia; 

innej umowy o świadczenie usług; 

co poniżej potwierdza mój pracodawca  

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

pieczęć nagłówkowa pracodawcy     pieczęć imienna, data i podpis osoby potwierdzającej 

 

prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i dołączam odpis z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji – CEIDG; 

 

prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni ........ hektarów; 

 

jestem osobą uczącą się/studiującą w trybie stacjonarnym i dołączam zaświadczenie 

ze szkoły/uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie nauki/studiów. 

 

Oświadczam, iż podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
Bochnia, dnia……………………………       ………………………………………………                                                
                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

        
        
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: 

• art. 150 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 
 

 

 
 
 


