
 

 

 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI./191/2018 

Rady Gminy Wadowice Górne 

       z dnia 15 lutego 2018 r.  
 
 

 
 

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata 
 

 
 
….........................................    …............................................... 
(imię  i nazwisko kandydata)    (data wpływu, pieczęć przedszkola)  
 
  
 My, niżej podpisani rodzice*/opiekunowie prawni*/ dziecka oświadczamy, że 

syn/córka.........................................., urodzony/a................................  

w……………………………………………………… ……........... zamieszkuje pod adresem: 

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

 

  …..............................     ….................................... 
                 (podpis ojca)       (podpis matki) 
  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVI./191/2018 

Rady Gminy Wadowice Górne 

z dnia 15 lutego 2018 r. 
 

Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

Oświadczenie matki: 

Ja, niżej podpisana …............................................................ 

zamieszkała …...................................................................... 

legitymująca się dowodem osobistym........................wydanym przez..................................... 

oświadczam, że: 

- jestem zatrudniona w ….......................................................................... 

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

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
…....................., dnia...............    …..................................... 
        (czytelny podpis) 
Oświadczenie ojca: 

Ja, niżej podpisany …............................................................ 

zamieszkały …...................................................................... 

legitymujący się dowodem osobistym........................wydanym przez..................................... 

oświadczam, że: 

- jestem zatrudniony w ….......................................................................... 

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

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
…....................., dnia...............    …..................................... 
        (czytelny podpis) 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów, potwierdzających okoliczności 
zawarte w Oświadczeniu        



Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVI/191/2018 

Rady Gminy Wadowice Górne 

          z dnia 15 lutego 2018 r.  
 
 
Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do 
tego przedszkola* /oddziału przedszkolnego*/ lub szkoły w której znajduje się 

przedszkole */oddział przedszkolny*/ 
 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka.............................................., tj.: 
       (imię i nazwisko kandydata) 
 
1. …............................................, ur............................., zam. ….............................................. 

2. …............................................, ur. …......................., zam. ….............................................. 

uczęszcza do przedszkola/szkoły w. ….......................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

      ….................................................................... 
        (podpis rodziców) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                                  
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów, potwierdzających okoliczności 
zawarte w Oświadczeniu. 
                            
 
 


