
……………………………….                       
 imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej*                                          

 
 

……………………………….  
imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego* 

 

 
OŚWIADCZENIE  

 
rodziców / opiekunów prawnych*  
o miejscu zamieszkania kandydata  

 
 

Oświadczam, że moje dziecko: ……….........................................................................  
imię i nazwisko kandydata  

 
 

ur. ………………………………………………………………………, zamieszkuje na terenie gminy Ostrów 
                                 data i miejsce urodzenia 
 

pod adresem ………………………………………………………………………………………………………………… 
adres miejsca zamieszkania  
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
..............................................................   ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*     data, podpis ojca/opiekuna prawnego*   
 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

……………………………….                       
 imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej*                                          
 

……………………………….  
imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego* 

 

 
OŚWIADCZENIE  

rodziców / opiekunów prawnych*  
o zatrudnieniu, podjętych studiach /nauce/ w systemie stacjonarnym   

 
 

Oświadczam, że:  
1) pracuję zawodowo*  
2) studiuję /uczę się/ w systemie stacjonarnym*  
3) prowadzę gospodarstwo rolne* 
4) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą* 

   
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
..............................................................   ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*     data, podpis ojca/opiekuna prawnego*   
(jeśli spełnia jeden z czterech w/w punktów)     (jeśli spełnia jeden z czterech w/w punktów) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 1 
do Wniosku rekrutacyjnego    
w II etapie rekrutacji do: 
- przedszkola 
- oddziału przedszkolnego 
na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

Załącznik nr 2 
do Wniosku rekrutacyjnego    
w II etapie rekrutacji do: 
- przedszkola 
- oddziału przedszkolnego 
na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 



 

 

……………………………….                       
 imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej*                                          
 

……………………………….  
imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego* 

 

 
OŚWIADCZENIE  
rodziców / opiekunów prawnych*  
o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo kandydata   
 
 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: ………..........................................................  
                  imię i nazwisko kandydata  

 
1) kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu* 
2) kontynuuje edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w szkole* 
3) spełnia obowiązek szkolny w szkole podstawowej*   

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
..............................................................   ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*     data, podpis ojca/opiekuna prawnego*   
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
……………………………….                       
 imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej*                                          
 

……………………………….  
imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego* 

 
 

OŚWIADCZENIE  
rodziców / opiekunów prawnych*  

w sprawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu  
powyżej 5 godzin dziennie 

 
 
 

Oświadczam, że moje dziecko: ……….........................................................................  
imię i nazwisko kandydata  

 
 

będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym 5 godzin 
dziennie, tj. od godz. ……………. do godz. …………….. 
 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
..............................................................   ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*     data, podpis ojca/opiekuna prawnego*   
 
* niewłaściwe skreślić 

 
 

Załącznik nr 3 
do Wniosku rekrutacyjnego    
w II etapie rekrutacji do: 
- przedszkola 
- oddziału przedszkolnego 
na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

Załącznik nr 4 
do Wniosku rekrutacyjnego    
w II etapie rekrutacji do: 
- przedszkola 
- oddziału przedszkolnego 
na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 


