
 

 

 

……………………………………………..                                                          Załącznik nr 1 

             (imię i nazwisko)                                                          do  uchwały nr VI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
           (adres zamieszkania)   

 

 

 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu 

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

…………………………………………., świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 
1
, oświadczam, że  

 

*jestem zatrudniona/-y na podstawie umowy o pracę  

lub  

*wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej  

 

na czas od …………………… do……………………  

 

w 

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

                                                  (nazwa i adres zakładu pracy)   

 

na stanowisku 

……………………………………………………………………………………………… 

lub 

*prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą (nazwa i adres firmy) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                    (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

                                                         

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.       



*niewłaściwe skreślić 

 

……………………………………………..                                                          Załącznik nr 6 

                       (imię i nazwisko)                                                                 o  uchwały nrVI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności  

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

…………………………………………., świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 
2
, oświadczam, że  

 

…………………..………………………………. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej  
(imię i nazwisko kandydata)              

 

(troje i więcej dzieci), tj. wychowującej …… dzieci (imiona i nazwiska, daty urodzenia): 

 

1) …………………………………………………………………………………………, 

2) …………………………………………………………………………………………, 

3) …………………………………………………………………………………………, 

4) …………………………………………………………………………………………, 

5) …………………………………………………………………………………………, 

6) …………………………………………………………………………………………, 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                               (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 

 

 

                                                         

2 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.       



……………………………………………..                                                          Załącznik nr 3 

             (imię i nazwisko)                                                          do  uchwały nrVI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
           (adres zamieszkania)   

 

 

 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

…………………………………………., świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 
3
, oświadczam, że  

 

……………………………………………………..          wychowuję samotnie, jako   
 (imię i nazwisko kandydata) 

 

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

(proszę wpisać właściwe
*)

 

                                                   

i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.  

 

*  
panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona 
  

 

 

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

          (miejscowość, data)                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

3 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.       



……………………………………………..                                                          Załącznik nr 4 

             (imię i nazwisko)                                                          do  uchwały nrVI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
           (adres zamieszkania)   

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

funkcjonującej w pobliżu przedszkola szkoły publicznej/żłobka prowadzonych przez 

Gminę Miejską Kłodzko 

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

…………………………………………., świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 
4
, oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka 

 

……………………………………………………..,  
(imię i nazwisko kandydata) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 
(imię/imiona braci/sióstr oraz data/-y urodzenia) 

 

uczęszcza do 

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

 

………………………………………………………………………………………………   
(nazwa i adres placówki) 

 

                                                   

 

 

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

          (miejscowość, data)                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 

 

 

                                                         

4 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.       



……………………………………………..                                                          Załącznik nr 2 

             (imię i nazwisko)                                                          do  uchwały nr VI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
           (adres zamieszkania)   

 

 

 

 

 

Oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym 

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

…………………………………………., świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia 
5
, oświadczam, że  

 

uczę się w trybie dziennym w  

 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa uczelni, wydział i adres) 

 

na kierunku ………………………………………………………………………………… 

 

rok i semestr studiów ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                                    (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 
 

 

                                                         

5 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.       



……………………………………………..                                                          Załącznik nr 5 

             (imię i nazwisko)                                                          do  uchwały nr VI/33/2015 

                                                                Rady Miejskiej w Kłodzku 

…………………………………………….                                            z dnia 26 lutego 2015 r. 
           (adres zamieszkania)   

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o deklarowanym czasie pobytu dziecka  

w przedszkolu 

 

 

 

 Ja niżej podpisana/-y …………………………………………………, legitymująca/-y 

się dowodem osobistym (seria i nr) ……………………, wydanym przez 

………………………………………….,  

deklaruję, że czas pobytu mojego dziecka ……………………………………………………..,  
(imię i nazwisko kandydata) 

 

w przedszkolu będzie przez okres 10 miesięcy wynosił …… godzin dziennie. Dziecko będzie 

korzystać z pełnej oferty przedszkola.  

 

 

 

 

 

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

          (miejscowość, data)                           (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 


