
OŚWIADCZENIE o wielodzietności 

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka 

Ja, niżej podpisana, zamieszkała w 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…..……. 

( pełny adres), 
 będąc prawną opiekunką dziecka  
………………………………….……………..………………………

( imię i nazwisko dziecka) 
 oświadczam, że moje dziecko pochodzi z  
rodziny wielodzietnej, w której wychowuje się 
…………………….. (np. troje, czworo, pięcioro …) 
dzieci wraz z dzieckiem, kandydatem do 
przedszkola. 
 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………… 

( pełny adres), 
będąc prawnym opiekunem  dziecka 

…………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, że moje dziecko pochodzi z  
rodziny wielodzietnej, w której wychowuje się 
…………………….. (np. troje, czworo, pięcioro …)  
dzieci wraz z dzieckiem, kandydatem do 
przedszkola. 

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

Data:   
 

Data: 

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki: 
 
…………………………………………………………………………. 
 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna: 
 
………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

 
Ja niżej podpisana/-y, zamieszkała/-y w…………………………………………………………….przy 
                                                                                                           ( nazwa miejscowości) 

 

 ul. …………………………………………………………………... będąc prawnym opiekunem dziecka  

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

(imię i nazwisko dziecka) 

 

oświadczam, że wychowuję dziecko  samotnie jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba 

pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) oraz 

nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.           

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 
 

…………………….…..…..                                                      …………..…………………………………..  
         (miejscowość, data)                                                                         (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

  



OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania (dotyczy dzieci objętych obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym) 

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka 

Ja, niżej podpisana, oświadczam, że 
zamieszkuję na terenie Gminy Kuźnica pod 
adresem: 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 

(pełny adres). 
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko 

…………………………………………………………………….….. 
( imię i nazwisko dziecka) 

zamieszkuje wraz ze mną pod wskazanym wyżej 
adresem i jest objęte rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że 
zamieszkuję na terenie Gminy Kuźnica pod 
adresem: 
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….… 

(pełny adres). 
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko 

…………………...……………………………………………….….. 
( imię i nazwisko dziecka) 

zamieszkuje wraz ze mną pod wskazanym wyżej 
adresem i jest objęte rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym. 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

Data:   
       

Data: 

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki: 
 
………………………………………………………………………… 
 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna: 
 
………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu 

 

 

  

Ja, niżej podpisana, zamieszkała w  
 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..…..……. 

( pełny adres), 
 

będąc prawną opiekunką dziecka 
 

………………………………….……………..………………………
( imię i nazwisko dziecka) 

 
 oświadczam, że wykonuję pracę na podstawie 

umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczę 

się w trybie dziennym, prowadzę gospodarstwo 

rolne/pozarolniczą działalność gospodarczą. * 

*proszę wybrać  właściwy tekst -  niepotrzebne 
skreślić 
 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w  
 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..………… 

( pełny adres), 
 

będąc prawnym opiekunem  dziecka  
 

…………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka) 

 
 oświadczam, że wykonuję pracę na podstawie 

umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczę 

się w trybie dziennym, prowadzę gospodarstwo 

rolne/pozarolniczą działalność gospodarczą. * 

*proszę wybrać  właściwy tekst - niepotrzebne 
skreślić 
 

 
Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data:   
       

Data: 

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki: 
 
…………………………………………………………………………. 
 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna: 
 
………………………………………………………………….. 



OŚWIADCZENIE o uczęszczaniu dziecka lub rodzeństwa do przedszkola 

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka 

Ja, niżej podpisana, zamieszkała w 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…..……. 

( pełny adres), 

 będąc prawną opiekunką dziecka  

………………………………….……………..………………………

( imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, że moje dziecko uczęszczało do 

przedszkola lub jego rodzeństwo będzie 

uczęszczać. 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………… 

( pełny adres), 

będąc prawnym opiekunem  dziecka  

…………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, że moje dziecko uczęszczało do 

przedszkola lub jego rodzeństwo będzie 

uczęszczać. 

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Data:   Data: 

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki: 

…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna: 

………………………………………………………………….. 

 

  



OŚWIADCZENIE o czasie pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 h 

Matka/prawna opiekunka dziecka Ojciec/prawny opiekun dziecka 

Ja, niżej podpisana, zamieszkała w 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…..……. 

( pełny adres), 

 będąc prawną opiekunką dziecka  

………………………………….……………..………………………

( imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, że czas pobytu dziecka w 

przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin 

dziennie. 

Ja, niżej podpisany, zamieszkały w 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………… 

( pełny adres), 

będąc prawnym opiekunem  dziecka  

…………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka) 

 oświadczam, że czas pobytu dziecka w 

przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin 

dziennie. 

Oświadczam, że jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Data:         Data: 

Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki: 

…………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna: 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


