
 …………………………………………….                       Sulejówek, dn. …….……………… 
/imię i nazwisko rodzica1/ 
 

……………………………………………. 
/adres zamieszkania rodzica/ 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 2 

 
Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………..…………… 

             imię i nazwisko dziecka 
 

oraz nie wychowuję żadnego innego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3. 
 

 

                                                                               …………………………………………….. 
                                                                                                           /podpis/ 
 

POUCZENIE 
 

1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze 

wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz.1851) oraz art. 107 ustawy z 12 marca 2004r. 

pomoc społeczna (Dz. U. z 2017r., poz.1769 ze zm.). 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być również zweryfikowane 

w drodze udzielenia wyjaśnień oraz informacji przez instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe. 

4. Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

                                                           
1

  Przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
 

 

2
  Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) samotne 

wychowywanie dziecka oznacza 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 

 

3
  Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód    

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 



                                                                                         

Sulejówek, dn. ...................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W MIEJSKIM 

PRZEDSZKOLU NR 2 W SULEJÓWKU 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko …..................................................................będzie korzystało 

                                                                                              imię i nazwisko dziecka   

 

z usług  przedszkola codziennie w godzinach: 

 

od …................................................................... do ….................................................................. 

Liczba godzin ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki 

 

….................................. 

Wyżywienie - liczba posiłków …........................................................................ 

śniadanie 

obiad 

podwieczorek 

Zaznaczyć tak/nie 

 

 

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

             Podpis matki                                                                                                 Podpis ojca 

 



                                                                                                     

 

……………………………….....................                             Sulejówek, dnia……………...... 

Imię i nazwisko rodzica kandydata 

………………………………...................... 

Imię i nazwisko rodzica kandydata 

 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

(tzn., przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 

 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku)1 

Oświadczam, że liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi: 

…………… . 

Oświadczam , iż miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka w mojej rodzinie 

wynosi:    ………………… 

Oświadczenie składam świadoma /my odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 150 

ust. 6 ustawy  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 ze zm.)2 

 

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

                  Podpis matki                                                                         Podpis ojca 

 

1art. 131ust 10 ustawy  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 3pkt. 1 ustawy       z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1952 ze zm ). 

Pouczenie: 

2Zgodnie z art150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli  następującej treści „ Jestem świadomy 

odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 



                Sulejówek, dnia…………………… 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU 

 

Dane rodziców*............................................................................................................................ 

                                          (imię i nazwisko) 

Dane dziecka…........................................................................................................................... 

                                           (imię i nazwisko) 

Adres zamieszkania rodziców*.................................................................................................... 

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

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zamieszkuję/my w mieście Sulejówek 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

      

……………………….    ……………………………………………. 

 (data)      (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z 

rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało 

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale 

przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce 

zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny - Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) 

 

 

 

 



 

 

 …………………………………………….                       Sulejówek, dn. …….………………  
/imię i nazwisko rodzica1/  

 

…………………………………………….  
/adres zamieszkania rodzica/  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA2 
 

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………. wychowuje się 
                                                                                                    Imię i nazwisko dziecka  
w rodzinie, która spełnia kryterium wielodzietności.  
 

Rodzina dziecka składa się z ………. osób, w tym ………. dzieci. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3.  

 

 

 

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

                                                                                                           /podpis/  

 

 

POUCZENIE 

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.  

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
 

 

 

                                                           
1

 Zgodnie z art. 4 pkt19 ustawy Prawo oświatowe przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  
 

2
 Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r  Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci. 
 

3 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 
 
 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-ochronie-danych-osobowych/?on=17.02.2016

