OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE
DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE
POMORSKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Dane osobowe rodzica opiekuna prawnegoaaaaaaaaaaaa
Imię
Nazwisko

aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnegoaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
Kod pocztowy Miejscowość
Ulica
Nr domu Nr lokalu

OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności
oświadczam, że1):

karnej

za

złożenie

fałszywego

1) Moje dziecko
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

oświadczenia

realizuje

TAK

NIE

2) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny wychowujący kandydata:
- pozostaje w zatrudnieniu

TAK

NIE

- prowadzi działalność gospodarczą

TAK

NIE

- pobiera naukę w systemie dziennym

TAK

NIE

3) Rodzice /opiekunowie prawni kandydata odprowadzają podatki na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie:

TAK

NIE

4) Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie w roku szkolnym, którego wniosek
dotyczy, kontynuowało wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym/oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do których prowadzona jest rekrutacja lub
będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział
przedszkolny:

TAK

NIE

5) Kandydat do Przedszkola zamieszkuje w miejscowości należącej do obwodu SP im. Marii
Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego
ubiega się kandydat, funkcjonuje przy obwodowej szkole podstawowej:

TAK

NIE

6) Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej2:
7) Wychowuję samotnie2,
w separacji

orzeczonej

TAK

NIE

jako: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca
prawomocnym

wyrokiem

sądu,

osoba

rozwiedziona

TAK

NIE

i nie wychowuje żadnego dziecka z rodzicem; (właściwe podkreślić)

Podpis osoby składającej oświadczenie:

1

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny pouczono o odpowiedzialności karnej za
podanie nieprawdy w oświadczeniach dotyczących mojej rodziny.
2

Zgodnie z art. 4 pkt. 42, 43 ustawy Prawo oświatowe, wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci; samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

