
Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie 

 do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż moja córka………………………………………./ mój syn ……………………………………………………………………… 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ( troje lub więcej dzieci). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Michałowice, dnia ………………………………………………                   Podpis …………………………………………………. 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 Oświadczam, iż jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. 

Przedkładam do wglądu stosowne dokumenty, stwierdzające  daną sytuacje. 

 

 

Michałowice, dnia …………………………………….                                Podpis rodzica……………………………………… 

 

 

 

Załącznik  nr 3 do Wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż moje dziecko…………………………………………………………………… ma stwierdzoną niepełnosprawność. 

Przedkładam do wglądu stosowne dokumenty. 

 

 

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

(miejscowość, data )                                                              ( podpis rodzica, prawnego opiekuna ) 

 

 

 



Załącznik Nr 4 Wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że mam stwierdzoną  niepełnosprawność. 

Przedkładam  do wglądu stosowne dokumenty. 

 

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

 (miejscowość, data)                                                                           ( czytelny  podpis rodzica) 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

     Oświadczenie obojga rodziców 

 

Oświadczamy, że mamy stwierdzoną  niepełnosprawność. 

Przedkładamy do wglądu stosowne dokumenty. 

 

…………………………………………..                                                                                             ….……………………………..… 
(miejscowość, data)                                                                                                           (czytelny podpis matki) 

                                                                                                                                                …………………………………… 
                                                                                                                                                (czytelny podpis ojca) 
                                                                                                                                                                                                     

 

Załącznik  nr 6 do Wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………………………………………..…………..  
                                                                         (imię i nazwisko siostry/brata kandydata) 

ma stwierdzoną niepełnosprawność. Przedkładam do wglądu stosowne dokumenty. 

 

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

 

 

 



Załącznik  nr 7 do Wniosku  o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

Oświadczam,  że …………………………………………………………………… 
                                 (  imię i nazwisko kandydata ) 

jest objęty pieczą zastępczą.  Przedkładam do wglądu stosowne dokumenty potwierdzające pieczę zastępczą. 

 

……………………………………………………………….                                               ………………………………………………………………… 
                 (miejscowość, data)                                                                         ( Podpisy  prawnych opiekunów) 

 

 

 

Załącznik  nr 8 do Wniosku  o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że * : 

a) wraz ze współmałżonkiem podejmujemy pracę zawodową, 
b) prowadzimy działalność gospodarczą, 
c) pobieramy naukę w systemie dziennym. 

*podkreśl właściwe 

       ……………………………………………………                                                                       …….…………………………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                                                            (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

 

Załącznik  nr 9 do Wniosku  o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

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

jest objęte pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 
       ……………………………………………………                                                                       …….…………………………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                                                            (podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 



 

 

Załącznik  nr 10 do Wniosku  o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Michałowicach 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że * : 

a) podejmuję pracę zawodową, 
b) prowadzę działalność gospodarczą, 
c) pobieram naukę w systemie dziennym. 

*podkreśl właściwe 

       ……………………………………………………                                                                       …….…………………………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                                                            (podpis rodzica, prawnych opiekunów) 

 

 

 


