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(miejscowośc, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- r odzical pr awnego opiekuna kandydata)

(adres)

oŚwlłoczENlE
o wielodzietności rodziny kandydata ubiegającego się o przyjęcie

do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

dziecka

jestem rodzicem/opiekunem prawnym

wychowującego się w rodzinie
(imię i nazwisko dziecka)

wielodzietnej.

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia".1

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

1 Zg,ldnic z art. 233 § 1 Lrstarvl, z c]nia (l czcr\\,ca I9C)J r. - Ktlc,lcks karnr (tckst jcdn.: Dz, Ij, z 2()l6r,

p,iz. l l 37 z póż1l. zrll.) _ |<to, skłacla.jac zeztlanie llia.jace słuz1 c ztl clorv(lc] \\' postepo\\'alliu sitdow'r'lll ILtb

tl,intlytl-t postepor,",aniu prolvadzon1,1ll na pcldstar,iie ustawr,,. zezna_ie nicpt'ari'dę ltrb zata.ja Prarł'de. Pocllegil

karze pozbawienia wolności od 6 lniesiec"u- do lat [l,



Ja nizej podpisana/y oświadczam,

Unia Europejska
Iuropejski FIniU5ż 5płłe(żny

ze jestem rodzicem/opiekunem prawnym

Samotnie WychoWującym, Samotnie
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(miejscowośó, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzical prawnego opiekuna kandydata)

(adres)

oŚwlADczENtE
o samotnym wychowywaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie

do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

zamieszkałym, p row adzący m s a m otn i e 9 os p od a rstwo d o m owe.

Jestem:1
1) stanu wolnego,
2) wdową/wdowcem,
3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,

4) osobą rozwledzioną niewychowującą dziecka wspolnie z jego rodzicem,

5) osobą pozostającą w związku małzeńskim, przy czym wspołmałzonek

został pozbawiony praw rodzicielskich/ odbywa karę pozbawienia wolnoŚci.

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszYwego

oświadczenla",2

(czytel ny pod pis osoby składającej oświadczen ie)

1 Niewłaściwe skreślic
2 Zgoclnic z arr. 233 § l ustarvl,z clnia 6 czcrwca 1997 r. - Koc]eks karny (tekst jecln.: Dz. U. z 2016r,

poz, ll 31 z póżll. zm.) - kto, ittuaują. zeznanię Inające słttżyc z,a dolvóc] w postępo\,vaniu sądorvYnl lr-rb

rr.innlln postepowanitr prowadzon\1ltl na poclstalvie ustaw\,. zez:^taje nieprarvde lLrb zataja Prarł'dę, Podlega

karze pozbarvienia rłoIności od 6 miesiccy, do lat 8.
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(miejscowośc, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzical prawnego opiekuna kandydata)

(adres)

oŚWlADczENlĘ
o mle1scu zamleszkania dziecka ubiegającego się o przyjęcie do Samorządowego

Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

niżej podpisana/y oświadczam, że moje dziecko
zamieszkuje na terenie Gminy Komarów-Osada

(imię i nazwisko dziecka)

pod adreSem 22-435 Komarow-Osada.

,,Jestem swiadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszYwego

oświadczenia".1

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Ja

]Zgtli_lIliczlrrr.233§lusiarł,vzcinia6czcrwca1991 r.-Kodckskarny'(tckstjedn.: Dz,U,z2016r,
poz'll37z'ptiztl.zm.).|<to.składajączęzna1.1ieInajacesłuŻyczadowód\Ąpostepo\\'aniusądorvl.rnlub
ri,innl,nl postepor.vaniu prolvadzotiy"ln na podstarvie usta\Ą}. zeznaje nieprawdę lub zataja Prarvdę. Podlega

karze pozbarvienia tvolnosci od 6 miesiecy" do lat 8,
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(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzical prawnego opiekuna kandydata)
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(miejscowośc, data)

(adres)

oŚwtADczENlE
o zatrudnien iu rodziców/prawnych opiekunów kandydata ubiegającego się

o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Zubowicach

Ja nizej podpisanaiy: oświad czam, że,,

matka dziecka jest zatrudniona, prowadzi działalnosc gospodarczą, prowadzi

gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym, nie pracuje.

(podrreSl wybraną odpowiedz), poda.j nazwę i adres zakładu pracy

ojciec dziecka jest zatrudniony, prowadzi działalnośc gospoda rczą, prowaózi

gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym, nie pracuje.

(podkreSl wybraną odpowiedź), podaj nazwę i adres zakładu pracy

,,Jestem świadomy odpowiedzialnosci
oświadczenia".1

karnej za złożenie fałszywego

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

1 Z.goilnie z art. 233 § 1 ustaw!,z dnia 6 czcrwca I9()J r. - Kodeks karn1" (tckst jccln.: Dz. IJ. z ]()l(lr.
priz. l l37 .l. pożll. zln.) - kto. składa_iac zezllallie rna.]ące slrtżvc za dor.vód \\' l)ostcpo\VaIlitt saclorvr ln lttb

klrrz,-- pozbau,ienia rvolności od 6 lliesiec1, do lrrt 8.
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(miejscowośc, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzical prawnego opiekuna kandydata)

(adres)

o no,rur'," n i u ze świad cze ń r"#;§1*;Jirodzi ny kan dyd ata u b ieg aj ącego
się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie

z siedzibą w Zubowicach

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że rodzina kandydata korzystała

w okresie ostatnich 12 miesięcy ze świadczeń pomocy społeczne} z uwagi na trudną

sytuację rodziny.

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia".1

(czytel ny pod pis osoby składającej oświadczen ie)

] 
Z_g,,,,lnic z art. 233 s\ 1 ustaw,), z dnia 6 czcr\\,ca |9()] r. - Iitldcks karnl' (tekst.jccln.: Dz. [.l. z ]()16r.

pciz. l137 zpoż1l. zrn.) - kto. składa.iac zcznanie nlające służl,ć za dorvód w postepo\\'aniu sadorvrIn Iub rv

inn1,1ll postęporvaniu prorł,adzonvnr ria podstarvie ustaw\,. zeznaje rrieprar.vde Iub zataja prarł'de. podlega

karze pozbarvienia u,olności od 6 lniesięc1, do lat 8.
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(miejscowość, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

(adres)

o zarljestrowaniu w urzędz.ffłiff;:lii."*n"no opiekuna kandydata

ubiegającego się o przyjęcie do samorządowego przedszkola

w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

Ja nizej podpisana/y oświadczam, że rodzic/prawny opiekun kandydata
jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy

(imię i nazwisko osoby bezrobotnej)

w ........., . jako osoba bezrobotna,

,,Jestem swiadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia",1

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

1 
Z_g,,..1nic z art. ]33 s\ 1 ustalvr, z tlnilr (l czcr\\,cit l997 r. - Koclcks karnl' (lckst jciln,: Dz, L-r, z ]() l6r,

poz, ll37 z, pózn. zIn.) _ kto, .rłoa.lą. zeznanie mające służy,c za clow,od \\ pL)stepo\\alliu sadcl\vy,lll lub

r.r,int-',''11-1 postępoi.valriu pror,vadzony,tn na podstarrie ustar. 1. zeznale rrieprarłde lrrb zata.|a Prarvde, Podlcga

karze pozbar,r,ieIlia rł olności od 6 nliesiec1" do lat 8,
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Unia Europejska
iuropcjski Flnrlu:z §połeczny

(miejscowośó, data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy
- rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

(adres)

o nuoro,.e kuratorsn,. ,"olil,]li;ii:'5ni"g.Ją."go się o przyjęcie

do samorządowego przedszko|a w komarowie_osadzie z siedzibą w zubowicach

Ja nizej podpisana/y oświadczam, że rodzina kandydata jest objęta

nadzorem kuratorskim.

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia".1

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

k-",.*_"," § -.--" z dnia (l czcrwca 1997 r. - Koclcks,klrnl,v (teksr,i:U]]:_..?' U, z 2()l6r,

poz. Ll37 z ptiŹ)l. zIn.) _ kto. skłacla.jirc zeznanię lna.jace słuzrć 
1,,,,,,,,,,,,,,,r,a. 

c]orvóc] \\, poStepO\Ą,alliu saclou,rIn lub

u,.itinvtll posteprr\r,aniu prtlwatlzony,rn na ptlclslar,vic usLai,v1". zcznaje niepraw,de lub zata,ja prarvde" pilcllcga

kirrzc pozbalł,ienia ri,olności od (l nliesiec1"do lat 8,


