
Załącznik nr 3 do Załącznika nr  1 

do Zarządzenia  Nr 4/2022/2023 
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu  

z dnia 24.01. 2023 r. 

OŚWIADCZENIE 

 O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA 

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

Oświadczam/y , iż dziecko…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

zgłoszone do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu   na rok szkolny 2023/2024 jest członkiem rodziny wielodzietnej*, 

wraz z dzieckiem rodzina liczy………………….członków (w tym:…………………dzieci). 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

(podpis matki lub opiekuna prawnego) (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

Podegrodzie,  .....................................................  

(data złożenia oświadczenia) 

*Rodzina wielodzietna: rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

Podstawa prawna: art. 150 ust. 6 z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2019 r. poz. 1148 z poź. 

zm.), 

UWAGI 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2019 r. poz.1148 z poź. zm. ), 

oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 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.                                                                         

 

 

 
 

 



Załącznik nr 4 do Załącznika nr  1 
do Zarządzenia  Nr 4/2022/2023 

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu  
z dnia 24. 01. 2023 r. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna……………………………………………………………………………………….. 

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

Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna………………………………………………………………………………… 

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

Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ٭ …………………………………………………………… 

                                                                        (imię, nazwisko i pesel dziecka) 

i   nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Podegrodzie,  ..................................................................................................................  

(data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

* 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.  Podstawa prawna: Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy  z 14 grudnia 2016  r. 

Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2019 r. poz. 1148), 

UWAGI 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.U.: z 2019 r. poz. 1148), oświadczenia, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 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



 

 
Załącznik nr 5 do Załącznika nr  1 

do Zarządzenia  Nr 4/2022/2023 
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Podegrodziu  

z dnia 24. 01. 2023 r. 

 

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

      Imię i nazwisko rodziców 

……………………………… 

              Adres 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA / 

KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA  

W PODEGRODZIU  
 

 

Oświadczam, że wyrażam  wolę , aby moje dziecko .................................................................. 

ur. ..............................................................zam.  .......................................................................... 

uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024 do Gminnego Przedszkola w Podegrodziu.                                                                  

 

 
1.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

rekrutacją do przedszkola zgodnie  z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz  przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo 

sprzeciwu, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia.  

2. Administratorem Pani/Pana/ dziecka  danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Podegrodziu    

reprezentowane przez Dyrektora . 

 

 

 

 

 

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

                                                                            (  podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                         Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/392/2017   

         Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia  2017 roku 

Oświadczenie rodzica/ów / opiekuna/ów prawnego/ych o zatrudnieniu, prowadzeniu rolniczej lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennych studiów 

stacjonarnych   

Ja niżej podpisana/y...................................................................... 

zamieszkała/y.............................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ....................wydanym przez ................................... 

oświadczam, że*: 

- jestem zatrudniona/y w .............................................................................................................. 

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym...........................................................................  

- prowadzę działalność gospodarczą.............................................................................................  

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

(czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Oświadczenie rodzica/ów / opiekuna/ów prawnego/ych o zatrudnieniu, prowadzeniu rolniczej lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennych studiów 

stacjonarnych   

Ja niżej podpisana/y...................................................................... 

zamieszkała/y.............................................................................  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ....................wydanym przez ................................... 

oświadczam, że*: 

- jestem zatrudniona/y w ..............................................................................................................  

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym...........................................................................  

- prowadzę działalność gospodarczą............................................................................................. 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

(czytelny podpis) 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 



                                                                                                          

  Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/392/2017      

                                                                                                                          Rady Gminy    Podegrodzie z dnia 27 grudnia  2017 roku 

                                                                                                                           

 

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów  prawnego/ych o  uczęszczaniu dziecka do 

Gminnego Żłobka w Podegrodziu 

 

Oświadczam, że  moje dziecko (imię i nazwisko dziecka)……...……………..…............ 

…………………………………………………… (data urodzenia)  w roku ……… uczęszcza 

do Gminnego Żłobka w Podegrodziu.  

 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


