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Oświadczenie o rodzeństwie  dziecka kandydującego, które uczęszcza 
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim  
 lub żłobka które znajdują się na terenie Gminy KrzyzWielkopolski. 

 
Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 
                                                                 imię i nazwisko dziecka kandydującego  
 do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* 
kryterium o posiadaniu rodzeństwa uczęszczającego do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej  
w Krzyżu Wielkopolskim lub żłobka, które znajdują sę na terenie Gminy.  
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

                                         ……………………………………………………… 
                                                                             podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego do przedszkola 
 
 
 

Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej  lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 dziecka kandydującego  
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Krzyżu Wielkopolskim 

 
Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 
                                                                     imię i nazwisko dziecka kandydującego   
 do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* 
kryterium o pozostawaniu w zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu 
nauki w systemie dziennym obojga rodziców.  
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

                                          ……………………………………………………… 
                                                                             podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego do przedszkola 
 
 
 

Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego 

dziecko kandydujące  
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim. 

 
Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 
                                                               imię i nazwisko dziecka kandydującego  
 do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* 
kryterium o pozostawaniu w zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu 
nauki w  systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.  
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 

                                          ……………………………………………………… 
                                                                            podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego do przedszkola 
 

 
*  niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka kandydującego 
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Krzyżu Wielkopolskim. 

 
Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 
                                                                                               imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola  

 do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Krzyżu Wielkopolskim. spełnia/nie spełnia* 
kryterium wielodzietności rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 42 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
                                                                            ……………………………………………………… 
                                                                                                               podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego do przedszkola 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248).) 
– wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

 
 
 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydującego 
do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim. 

 
Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 
                                                                                                         imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola  

 do Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* 
kryterium o samotnym wychowywaniu dziecka, o którym mowa w art. . 4 pkt 43 Ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 
i 2248) 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
                                                          ……........………………………………………………… 
                                                                                                podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego do przedszkola 

 
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) - 
samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  niepotrzebne skreślić 
 


