
 ZERÓWKA /ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Reda, dnia …………..……. 
 

…………………………………………………                                                                     
                 Imię i nazwisko kandydata            

                                                                              

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

 

………………………………………………… 
                     Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 
 

          

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o wielodzietności rodziny, 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

 

oświadczam, że: 

□ nasza rodzina liczy …………. członków, zamieszkujących wspólne gospodarstwo 

domowe (rodzice i dzieci); 

□ samotnie wychowuję dziecko 

□ nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania 

kandydata 

oświadczam, że miejscem zamieszkania kandydata jest: 

 

..................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania 

 

 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do tej samej szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek oraz o 

uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest 

wniosek 

oświadczam, że: 

-rodzeństwo mojego dziecka, kandydata do oddziału przedszkolnego /klasy pierwszej*, 

uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Redzie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
Rodzeństwo 

- moje dziecko, kandydat do klasy pierwszej uczęszcza / nie uczęszcza* w roku szkolnym 

2018/2019 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie. 
* niepotrzebne skreślić 



 ZERÓWKA /ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

4.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o zatrudnieniu lub pobieraniu 

nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

gospodarstwa rolnego 

 

Ojciec oświadczam, że: 

 

□ jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………………... 

□ jestem osobą uczą sie w systemie dziennym:………………………………………….. 

□ prowadzę działalność gospodarczą…………………………………………………….. 

□ prowadzę gospodarstwo rolne……………………………………………………..…… 

 

Matka  oświadczam, że: 

 

□ jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………………... 

□ jestem osobą uczą sie w systemie dziennym:………………………………………….. 

□ prowadzę działalność gospodarczą…………………………………………………….. 

□ prowadzę gospodarstwo rolne……………………………………………………..…… 

 

 

 

5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o zamiarze kontynuacji 

wychowania przedszkolnego lub realizacji obowiązku szkolnego w następnym roku 

szkolnym w danej szkole podstawowej 

 

oświadczam że, kandydat do oddziału przedszkolnego w następnym roku szkolnym w 

Szkole Podstawowej Nr 4 w Redzie 

□ kontynuować będzie wychowanie przedszkolne  

□ realizować będzie obowiązek szkolny 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającego z art.233 § kodeksu karnego. 
 

 

 

       …………………………………….. 
                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

* niepotrzebne skreślić 


