
 

           załącznik nr 2 

           do regulaminu rekrutacji 

………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

………………………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 

    Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

………………………………………………………………….. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której 

(imię i nazwisko kandydata) 

wychowuje się …………………………………………….. dzieci. 

    (podać liczbę dzieci) 

 

 

 

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

        data      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

        

 

 

 

          załącznik nr 3 



          do regulaminu rekrutacji 

 

 

………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

………………………………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

           Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

  oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

…………………………………………………………… wychowuję samotnie jako panna/kawaler/wdowa/wdowiec/ 

(imię i nazwisko kandydata) 

osoba pozostająca w separacji/ rozwiedziona na podstawie orzeczenia prawomocnego wyroku sądu 

rodzinnego٭  i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

 

 

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

        data                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

_____________________ 

 niepotrzebne skreślić ٭ 

           

                                                                                                                                                                               załącznik nr 4 



          do regulaminu rekrutacji 

 

………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu  tożsamości 

 

 

   Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy 

                                                        szkole podstawowej lub żłobka 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

…………………………………………………………………….. uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 do 

(imię i nazwisko kandydata) 

Przedszkola nr………/oddziału przedszkolnego przy SP nr …….. w Orzeszu lub do żłobka 

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

(nazwa żłobka)                                                                                          (miejscowość) 

 

 

 

 

 

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

            data                     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                                               załącznik nr 5 



          do regulaminu rekrutacji 

 

 

………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

……………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

   Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego 

    (każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie) 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji, którą 

była deklaracja za rok 2020, wskazałem/am Urząd Skarbowy w Mikołowie i miejsce zamieszkania w 

Orzeszu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       data                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

            

   

 

          załącznik nr 6 



          do regulaminu rekrutacji 

 

 

…………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

     Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym lub rozpoczynającym 

     edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w SP 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

rodzeństwo ………………………………………………………., ………………………………………………………………………….. 

  (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) 

kandydata …………………………………………………………………………………….. 

  (imię i nazwisko kandydata) 

uczęszcza do Przedszkola nr ……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……. w Orzeszu ٭/ 

kandyduje do przyjęcia do Przedszkola nr ……/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr…… w 

Orzeszu.٭ 

 

 

 

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

      data                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

_________________ 

 niepotrzebne skreślić ٭ 

             załącznik nr 7 



          do regulaminu rekrutacji 

 

 

…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko składającego  oświadczenie 

 

………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

     Oświadczenie o kontynuacji lub rozpoczęciu edukacji w Szkole Podstawowej, 

          w której mieszczą się oddziały przedszkolne, do których kandyduje 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

rodzeństwo ………………………………………………………, ……………………………………………………………………………. 

           (imię i nazwisko rodzeństwa) 

kandydata ………………………………………………………………………. 

           (imię i nazwisko kandydata) 

uczęszcza/rozpoczyna edukację٭ w Szkole Podstawowej nr …….. w Orzeszu, w której mieszczą się 

oddziały przedszkolne, do których kandyduje. 

 

 

 

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

      data                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

____________________ 

 niepotrzebne skreślić ٭ 

          załącznik nr 8 



          do regulaminu rekrutacji 

 

 

…………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

………………………………………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

                Oświadczenie o placówce pierwszego wyboru 

 

 

 Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że: 

Przedszkole nr ………… / Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi  nr …………٭ w Orzeszu  jest 

placówką pierwszego wyboru na liście preferencji lub jest jedyną wskazaną we wniosku dla kandydata 

…………………………………………………………………………. 

  (imię i nazwisko kandydata) 

 

 

 

 

 

 

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

      data                      czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

__________________ 

 niepotrzebne skreślić ٭ 


