
 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy 

 

……………………………… 

Imię i nazwisko 

 

……………………………….. 

Nr i seria dowodu osobistego  

 

Oświadczenie 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,  że: 

 

……………………………………..………. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się 
      imię i nazwisko kandydata 
 

 ( troje  czworo  pięcioro ………………………1 ) dzieci. 

 

 

Oświadczenie 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. 
 

 

 

…………………………                                                                                      ………………………………………  

            data                                                                                                                                                           podpis osoby składającej oświadczenie 

 

1  właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy 

 

……………………………… 
Imię i nazwisko 

 

……………………………….. 
Nr i seria dowodu osobistego  

 

 

Oświadczenie 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

 

…………………………………................. wychowuję samotnie, jako ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba 
          imię i nazwisko kandydata 
 

pozostająca  w  separacji  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu,  osoba  rozwiedziona)  i  nie wychowuję  

żadnego dziecka z jego rodzicem. 

 

Oświadczenie 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. 
 

 

 

…………………………                                                                ……………………………………………………….  
            data                                                                                  podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik nr 8 
do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy 

 

 

………………………………………… 
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna 
 

………………………………………… 
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 
 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych 

 

 

Potwierdzam/y  wolę przyjęcia mojego/naszego  dziecka ……………………………………....................................... 
                                                                                                            (imię i nazwisko dziecka)        

na rok szkolny …………………………, do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy, do którego zostało 

zakwalifikowane. 

  
 
 

Konopnica, dnia …………………                                                ……………………………………….. 
                                                                                   (podpis matki/prawnego opiekuna)  
 
 

Konopnica, dnia …………………                                               ……………………………………….. 
                                                                                   (podpis ojca/prawnego opiekuna)  

 

 

 

Załącznik nr 9 
do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy 

 

………………………………    ……………………………….. 
Imię i nazwisko     Seria i numer dow. osob. 

 
 
………………………………    ……………………………….. 
Imię i nazwisko     Seria i numer dow. osob. 
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Oświadczenie 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

 

……………………………………………………………………..  
                                           imię i nazwisko kandydata 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. (1 )  

 

 

Oświadczenie 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. 
 

 

 

…………………………                                                                                       ....…………………………………… 
            data                                                                                                                  podpis osoby składającej oświadczenie 
 

…………………………                                                                                       ....……………………………………             
            data                                                                                                                  podpis osoby składającej oświadczenie 
 

1)  odnieść się do  treści kryterium (określonego w uchwale .Rady Gminy Konopnica w sprawie określenia kryteriów branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz przyznania im określonej 

liczby punktów), którego oświadczenie dotyczy. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji dzieci 

do Oddziałów Przedszkolnych w Konopnicy 

DEKLARACJA 

 

 

Deklaruję, że dziecko ……………………………….……………………................................……. , 
                                                            (imię i nazwisko dziecka) 
PESEL …………………………………… nadal będzie uczęszczało do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konopnicy w roku szkolnym 2016/2017. 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz...............do godz............................................. 

 

I Dane o rodzinie dziecka 

Adres zamieszkania dziecka..................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)................................................................................ 

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

Miejsce pracy ojca..................................................................................................................... 

tel.............................................................e-mail....................................................................... 

Miejsce pracy matki.................................................................................................................. 

tel.............................................................e-mail....................................................................... 

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie............................................................................................. 

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

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

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

II Oświadczenia 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie 

zgłoszenia dziecka do przedszkola” dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania 

placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi 

zmianami). 

 

            

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

 (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 

III Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłat za przedszkole 

Ja niżej podpisany(-a) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych 

z korzystaniem przez moje dziecko z przedszkola. 
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Data           Czytelny podpis ojca, matki (opiekuna) 

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

 

 

IV Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania 

i odbioru dziecka z przedszkola 

(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego 

1   

2   

3   

 

          

        

 …............................................. 
 (podpis rodzica) 

 

 

 
 

V Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej (Dyrektora) 

(wypełnia przedszkole) 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu........................................................................ 

-zakwalifikowała dziecko................................................................ do uczęszczania do 

oddziału  przedszkolnego 

-nie zakwalifikowała dziecka................................................ z powodu................................. 

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

 

Przewodniczący Komisji:       Członkowie Komisji: 

 

Decyzją Dyrektora z dnia …........................ dziecko:.................................................................. 

-zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola 

-nie zostało zakwalifikowane do korzystania z przedszkola z 

powodu:......................................................................................................................................... 

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

 

 

         …...................................................... 
                 (pieczątka i podpis dyrektora) 


