………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna, rodzica

…………………..………………

Włodawa, dnia..........................................

Adres

…………………………….........

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y………………………………………..…………. oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka .........................................................................., wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
(imię i nazwisko dziecka)

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do oddziału przedszkolnego):

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci.
1
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – 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.

………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna, rodzica

Włodawa, dnia…………………..

……………………………...…..
Adres
………………………….......…..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O UCZĘSZCZANIU
RODZEŃSTWA KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR.2 WE WŁODAWIE

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ......................................................
uczęszcza do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie.

Lp.

Imię i nazwisko rodzeństwa

Data urodzenia

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
................................................................................
(data, czytelny podpis rodziców)

Włodawa, dnia …………2022r.

Oświadczenie o rozliczaniu rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa

(dotyczy jednego z rodziców/prawnych opiekunów, który jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa)

Ja niżej podpisany.............................................................................................................................
świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz.
1444 ze zm.) oświadczam, że jestem płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy
Miejskiej Włodawa.

.............................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

.........................................................
(imię i nazwisko rodzica)
.........................................................
(adres)
.........................................................

Włodawa, dnia……………………………..

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ
NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

Ja niżej podpisana/y: ………………………………………............. oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka .............................................................................................., samotnie zamieszk ałym/zameldowanym, prowadzącym
samotnie gospodarstwo domowe.
Jestem:1
1) panną/kawalerem,
2) wdową/wdowcem,
3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
4) osobą rozwiedzioną niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 2.

...................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku wskazania pkt. 2-4 wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację składającego
oświadczenie.
1
Niewłaściwe skreślić.
2
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1082)

………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)
.........................................................
(adres)
.........................................................

Włodawa, dnia……………………..

OŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu/nauce

Ja niżej podpisana/y: ……………………………………….......................... świadoma/y odpowiedzialności
karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) oświadczam, że:
1. wykonuję pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej
2. uczę się w trybie dziennym
3. prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*
zakład pracy/ uczelnia**..................................................................................................... .

..............................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić
** należy podać adres zakładu pracy/uczelni

.........................................................
(imię i nazwisko rodzica)
.........................................................
(adres)
.........................................................

Włodawa, dnia……………………………..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU
POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Oświadczam,
że
w
roku
szkolnym
2022/2023
czas
pobytu
mojego
dziecka.......................................................................będzie wynosił ....................... godzin dziennie.
(imię i nazwisko dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1.

..................................................................................
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

__________________________________________________________________________
_
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – 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.
1

