Załącznik do wniosku – II Etap rekrutacji

………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica

…………………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości

………………………………………….
Wydanego przez

Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego
(każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam,
że: jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego PIT w ostatnio złożonej przeze mnie deklaracji,
którą była deklaracja za rok ………….. *, wskazałem/wskazałam Urząd Skarbowy w Otwocku
i miejsce zamieszkania w Józefowie.

……………………
data

………………………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

*) warunkiem przyznania punktów za to kryterium jest wskazanie roku 2018 w przypadku
składania wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok 2019/2020
1

Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające
spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany 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.

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
(każdy rodzic wypełnia odrębne oświadczenie)

……………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy

…………………………………………………………
Adres zamieszkania

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
oświadczam, że aktualnie jestem zatrudniony/a*: na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej, prowadzę działalność gospodarczą, jestem studentem dziennych studiów
stacjonarnych w
………..…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………...…

*właściwe podkreślić
…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA
Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko kandydata)

o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, tzn. w której
jest troje i więcej dzieci.
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data ………………2019 r.

……………………………
Czytelny podpis rodzica

OŚWIADCZENIE
WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA
ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO
RODZICEM*
Oświadczam, że:
a) jestem osobą samotnie wychowującą dziecko
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

b) nie wychowuję wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem.
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data ………..…………2019 r.

…………………….……….
Czytelny podpis rodzica

* zgodnie z art.20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z
późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Ważne:
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa
w art. 23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

