
OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

(dotyczy kryterium ,,Wielodzietność rodziny kandydata" - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi  
TAK w niniejszym kryterium) 

 
 

Oświadczam, że kandydat zgłaszany w niniejszym wniosku jest członkiem rodziny  
   wielodzietnej ( rodzina, która posiada minimum 3 dzieci) 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

     ..................................................                                                    ........................................................

. 
    (podpis matki/opiekuna prawnego                                                            (podpis ojca/opiekuna prawnego  
 

 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA KANDYDATA W RODZINIE 
(dotyczy kryterium ,, Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie" - należy podpisać oświadczenie w 
przypadku odpowiedzi TAK w niniejszym kryterium) 
 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję kandydata zgłaszanego w niniejszym wniosku 
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

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

 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA LUB STUDIOWANIA W TRYBIE STACJONARNYM 

RODZINY KANDYDATA 
(dotyczy kryterium dodatkowego „Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują/ uczą się/ studiują 
w trybie stacjonarnym” - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi TAK w niniejszym kryterium) 
 
 

Oświadczam, że obydwoje rodzice/opiekunowie kandydata zgłaszanego w niniejszym 
wniosku pracują, uczą się lub studiują w trybie stacjonarnym. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

     ..................................................                                                    ........................................................

. 
      (podpis matki/opiekuna prawnego                                                            (podpis ojca/opiekuna prawne 



 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA TYLKO JEDNEGO RODZICA KANDYDATA 
(dotyczy kryterium dodatkowego „Rodzic samotnie wychowujący lub opiekun prawny kandydata pracuje, uczy się 
lub studiuje w trybie stacjonarnym” - należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi TAK w niniejszym 
kryterium) 
 

Oświadczam, że samotnie wychowuję kandydata zgłaszanego w niniejszym wniosku 
oraz pracuję, uczę się/studiuję w trybie stacjonarnym. 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

     ..................................................                                                    
    (podpis matki/opiekuna prawnego )                                                       
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA RODZEŃSTWA KANDYDATA DO 

PRZEDSZKOLA, W KTÓRYM PROWADZONA JEST REKRUTACJA 
(dotyczy kryterium dodatkowego „Rodzeństwo kandydata przyjęte do tego samego przedszkola na rok szkolny, 
na który prowadzona jest rekrutacja”- należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi TAK w niniejszym 
kryterium) 
 

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata zgłaszanego w niniejszym wniosku uczęszcza 
do tego samego przedszkola. 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

     ..................................................                                   .......................................................... 
      (podpis matki/opiekuna prawnego                                        (podpis ojca/opiekuna prawnego  

 

 
 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POMOCY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ RODZINY KANDYDATA 
(dotyczy kryterium dodatkowego „Rodzinie kandydata udzielona jest pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kochanowicach, z wyjątkiem świadczeń jednorazowych” - należy podpisać oświadczenie w 
przypadku odpowiedzi TAK w niniejszym kryterium) 
 

Oświadczam, że rodzinie kandydata zgłaszanego w niniejszym wniosku jest udzielana 
pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach. 

 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

     ..................................................                                   .......................................................... 
      (podpis matki/opiekuna prawnego                                     (podpis ojca/opiekuna prawnego  


