
__________________________ 

                                                                                                                (miejscowość i data) 

 

Dyrektor 

      Szkoły Podstawowej w Michalu 

      Michale 101 A;  86-134 Dragacz 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
Stosownie do art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. , poz.59)  

oświadczam, że moje dziecko  

 

____________________________________________ 
                   ( imię i nazwisko dziecka) 

 

w roku szkolnym   2018/2019 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne  w: 

    Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Michalu 

Ponadto, przekazuję aktualne informacje  

DANE  DOTYCZĄCE  DZIECKA 

Imię i nazwisko: 

Data  urodzenia: 

Numer PESEL *: 

Imiona i nazwiska rodziców  

matki:                                                              ojca:  

Adres zamieszkania: 

Adres do korespondencji: 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: 

 8.30 – 13.30 

DANE  DOTYCZĄCE  RODZICÓW ** 

Adres zamieszkania rodziców 

matki: 

ojca: 

Numery telefonów kontaktowych do rodziców 

matki: 

ojca: 

Adres poczty elektronicznej 
*   W przypadku braku numeru PESEL, należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

** Rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
      dzieckiem. 

 

 

                ____________________________        

                                                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



_______________, _________  

               (miejscowość  i data)  

 

 

 

        Dyrektor 

        Szkoły Podstawowej w Michalu 

        Michale 101 A 

                              86-134 Dragacz 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O  REZYGNACJI  Z  POBYTU DZIECKA   

W  ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

MICHALU 

 

 

Na potrzeby  rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Michalu  na nowy   rok szkolny, oświadczam, że moje dziecko  

 

______________________________ 
( imię i nazwisko dziecka) 

 

w roku szkolnym       2018/2019   nie   będzie  kontynuowało   wychowania    przedszkolnego  

 

w   oddziale ww. Oddziału Przedszkolnego. 

 

    

 

 

Podpis rodzica / prawnego opiekuna dziecka  

                                                                               potwierdzający rezygnację  

z usług przedszkola w nowym roku szkolnym 

 

 

                                                                                         ____________________________  

                                     (czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

………………………………… 

       (adres zamieszkania) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  WIELODZIETNOŚCI  

 

(do kryterium  rekrutacyjnego do przedszkola  dla rodzin mających 3 i więcej dzieci ) 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1) jestem rodzicem  (prawnym opiekunem): ……  dzieci, 

 

2) sprawuję obowiązek  troski o zapewnienie odpowiednich warunków egzystencji  

(wyżywienia, odzieży, warunków mieszkaniowych, pomocy szkolnych, opieki lekarskiej)  

nad niżej  wymienionymi  dziećmi: 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Uwagi 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

 

 

Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  

Składając podpis jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

  

 

 

 

 
______________________________________  

                           (data i czytelny podpis rodzica) 



 

 

 

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

 

………………………………… 

       (adres zamieszkania) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA  

 

 

 Na podstawie art.75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1250 j. t.) świadoma/y odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że moje dziecko 

…………………………………………………………………………………… 

                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

wychowywane jest wyłącznie przeze mnie – w gospodarstwie domowym, które prowadzę 

jednoosobowo. 

 

 

Składając podpis jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

  

 

 

         ______________________ 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYSOKOŚCI DOCHODÓW NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY 

 

 (Załącznik do kryterium  rekrutacyjnego do przedszkola tylko  dla rodzin o niskim 

dochodzie na osobę) 

 (kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania  świadczenia rodzinnego:  674 zł  x 60% tj. 404,40 zł 

w przypadku niepełnosprawności dziecka w rodzinie: 764 zł x 60 % tj. 458,40 zł ) 

 
 

Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................... ...................................... 

                                                                         (imię i nazwisko) 

zamieszkały ................................................................................................................. .......................................... 

                                                      (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

oświadczam, że średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego ze 

mną we wspólnym gospodarstwie domowym – wyliczony za  trzy wybrane miesiące z ostatnich sześciu    

miesięcy poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia, wynosi:  

........................zł słownie...................................................................................................................................)* 

 

*  Uwagi: 

1.Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3  ( art. 233 § 1 Kodeksu Karnego). 

2.W przypadku niejasności co do prawdziwości wysokości podanego dochodu, Komisja rekrutacyjna może 

zażądać potwierdzenia  dostarczenia  dowodów potwierdzających  wysokość uzyskiwanych dochodów. 

3.Do najbliższej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, zalicza się dziecko, jego 

rodziców (opiekunów prawnych) ,  rodzeństwo dziecka do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania 

nauki, do ukończenia 25roku życia, z tym że niepełnosprawne rodzeństwo wliczane jest  bez względu na wiek. 

4.Za własne gospodarstwo domowe uważa się sytuację, gdy  dziecko nie mieszka  samodzielnie i nie może 

udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.  

5.Za dochody uwzględniane przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów netto na członka rodziny  uważa 

się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 

a)przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

b)deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

c) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podst. przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (  ryczałty energetyczne, świadczenia pieniężne,  zasiłki chorobowe, stypendia, dochody z rolnictwa, 

otrzymane alimenty, należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, ekwiwalenty pieniężne, deputaty 

węglowe, dochody uzyskane za granicą, zaliczki alimentacyjne, pomoc materialna o charakterze socjalnym, 

należności pieniężne wypłacone z misji i akcji policji i żołnierzom). 

6. Określa się kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Michalu w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 jako 60% kwoty, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013, poz.1456 z 

póź.zm.) 

 

Składając podpis jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

  
 

 

 __________________________________  

                            (data i czytelny podpis rodzica) 



    

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   

O REALIZACJI  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO /OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO  PRZEZ RODZEŃSTWO 

KANDYDATA  NA  PRZEDSZKOLAKA 

 

 

 

 

 

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

 

ubiega się o przyjęcie na rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Michalu 

 

i jest  rodzeństwem ……………………………………………………………………………. 
                                           (imię i nazwisko  ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Michalu) 

 

 który w nowym roku szkolnym będzie  kontynuował  wychowanie przedszkolne w Oddziale 

Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Michalu   lub będzie kontynuował naukę w 

Szkole Podstawowej w Michalu. 

 

 

 

 

 

       

                  

_______________________________________ 
          (data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


