
 
……………………………….                      Załącznik nr 1 
 imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej*                                         do Wniosku rekrutacyjnego do: 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE  
rodziców / opiekunów prawnych*  

o wielodzietności rodziny kandydata 
 
 
 

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

 
 

jest członkiem rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci.   
 
 

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 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 
 

 

 

 
- kl. I (kandydat  zam. poza 
obwodem  
na rok szkolny 2023/2024 
   
 

Załącznik nr 2     
do Wniosku o przyjęcie do kl. I 
(kandydat zam. poza obwodem) 
na rok szkolny 2023/2024 
 

 



……………………………….                       
 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*  
o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata  

w oddziale przedszkolnym w tej samej szkole  
 
 

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

 
realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 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 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3    
do Wniosku o przyjęcie do kl. I 
(kandydat zam. poza obwodem) 
na rok szkolny 2023/2024 

Załącznik nr 4    
do Wniosku o przyjęcie do kl. I 
(kandydat zam. poza obwodem) 
na rok szkolny 2023/2024 



 

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

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

 

 
OŚWIADCZENIE  

rodziców / opiekunów prawnych*  
o zatrudnieniu 

 
 

Oświadczam, że miejsce mojej pracy znajduje się na terenie Gminy Ostrów. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   
 
 
 
 
 
..............................................................   ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*     data, podpis ojca/opiekuna prawnego*   
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 5    
do Wniosku o przyjęcie do kl. I 
(kandydat zam. poza obwodem) 
na rok szkolny 2023/2024 


