
Inowrocław, …………… 

 
(imiona i nazwiska rodziców)1 

 
(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA2 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że dziecko  
 (imię i nazwisko dziecka) 

wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej.2 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

   
Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie  podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

1 Przez pojęcie „Rodzice” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą (art.1 ust.1b Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw) 
2 Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art.20b ust.1 Ustawy z dnia 6 

grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) 

 

 

Inowrocław, …………… 

 
(imię i nazwisko rodzica)1 

 
(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA2 

 

                  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że samotnie wychowuję córkę/syna 

  
(imię i nazwisko dziecka)  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 

 

   
Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie  podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

1 Przez pojęcie „Rodzice” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą (art.1 ust.1b Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw) 
2 samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego ojcem (art.20b ust.2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) 

 

 

 



Inowrocław, …………… 

 
(imiona i nazwiska rodziców)1 

 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
(adres zamieszkania) 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA O ZAMIESZKIWANIU DZIADKÓW DZIECKA  

W POBLIŻU PRZEDSZKOLA 

 

                                   Ja, niżej podpisany, oświadczam, że babcia/dziadek2  dziecka 

 zamieszkuje w pobliżu przedszkola, tj.: 
(imię i nazwisko babci/dziadka)  

przy ul.  w Inowrocławiu. 
(nazwa i nr ulicy)  

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

   
Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie  podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

1 Przez pojęcie „Rodzice” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą (art.1 ust.1b Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) 
2 niepotrzebne skreślić 

 
 

 

Inowrocław, …………… 

 
(imiona i nazwiska rodziców)1 

 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
(adres zamieszkania) 

 
OŚWIADCZENIE RODZICA O CZASIE POBYTU DZIECKA  

W PRZEDSZKOLU POWYŻEJ 5 GODZIN DZIENNIE  

 

                                   Ja, niżej podpisany, oświadczam, że  dziecko będzie uczęszczało do 

przedszkola powyżej 5 godzin dziennie.  

  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

   
Data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie  podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

1 Przez pojęcie „Rodzice” należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą (art.4 ust.19 Ustawy z dnia 14grudnia 2016r. prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) 

 

 

 

 



 

 

 

Inowrocław, …………… 

 
(imiona i nazwiska rodziców) 

 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU1 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

   
Data i podpis osoby przyjmującej informacje  podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

1 W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie 

zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. (art.155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ) 

 


