
 

 

  Załącznik Nr 1 

Do Uchwały                                                                                      

                                                                                    Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O POBIERANIU NAUKI W 

SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………     

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….   

legitymująca/y się dowodem osobistym  ……………………………………..wydanym przez 

………………………………………………………….Oświadczam, że jestem zatrudniona/y  

w ………………………………………………………………………………………………..       

lub                                                                                                                                                                                                 

oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ……………….………………. 

lub 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą…………………………………………… 

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

 

Piotrków Kujawski dnia …………….                                                …………………… 

                                                                                                                (czytelny podpis)                                                                                                                                              

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O POBIERANIU NAUKI W 

SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………     

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….   

legitymująca/y się dowodem osobistym  ……………………………………..wydanym przez 

………………………………………………………….Oświadczam, że jestem zatrudniona/y  

w ………………………………………………………………………………………………..       

lub                                                                                                                                                                                                 

oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ……………….………………. 

lub 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą…………………………………………… 

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

 

Piotrków Kujawski dnia …………….                                                …………………… 

                                                                                                               (czytelny podpis)                                                                                                                                  



                                
 Załącznik Nr 2 

Do Uchwały 

                                                                                 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O UCZĘSZCZANIU 

RODZEŃSTWA DZIECKA DO TEGO PRZEDSZKOLA   

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  …………….............. 

……………………………………… (data urodzenia) …………………..(miejsce urodzenia) 

……………………………uczęszcza do przedszkola w ………………………………………. 

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

 

 

Piotrków Kujawski dnia  ……………………                                      ………………………… 

                                                                                                                   (czytelny podpis) 

 

 
                                                                                                                                                      Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 
                       *rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci do 18 roku życia. 

 

 
Ja………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko matki/ opiekunki prawne) 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam/y. iż dziecko……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

zgłoszone do przedszkola na rok szkolny 2023/24 jest członkiem rodziny wielodzietnej*, wraz 

 

z dzieckiem rodzina liczy………………….członków (w tym…………dzieci). 
 

 

 

                                                          ……………………………………… …………………………… 

 
                                                            (Data i podpis matki/ opiekunki prawnej) podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

 



                                  Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego…………………………………………………... 

 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

 

adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………...... 

 

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

 

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko………………………………….. 
                                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

 

 

 

Piotrków Kuj., …………………………………………………………. 
                                                                                                  Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
*samotne wychowywanie dziecka – oznacza 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                                                                              

      

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZAMIESZKANIU NA OBSZARZE GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI 

 

(wypełniają osoby, których zameldowanie stałe jest poza terenem gminy Piotrków  Kujawski) 

 

 

Ja………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      (imię i nazwisko matki/ opiekunki prawne) 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego) 

 

adres zamieszkania……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

dobrowolnie oświadczam/y, że zamieszkuję/my na obszarze Gminy Piotrków Kujawski. 

 

 

………………………………………                                                                         …………………………… 

(podpis matki/ opiekunki prawnej)                                                                     podpis ojca/opiekuna prawnego)  

 

 

                                                                                                                Piotrków Kuj., ………………… 

 

 


