
Oświadczenia dotyczące rekrutacji do Przedszkola Nr 5 w Opocznie na rok szkolny 2022/2023 

Opoczno, dn.  .................................... 
....................................................................................................... 
(imiona i nazwiska rodziców) 

....................................................................................................... 
(adres) 

....................................................................................................... 
 

II. DOTYCZĄCE KRYTERIÓW DODATKOWYCH 

1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do Przedszkola Nr 5 w Opocznie 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym)  

dziecka ................................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że rodzeństwo ww. dziecka – siostra/brat …………………………………………………..,  
                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka kontynuującego edukację w p-lu) 

w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało edukację w Przedszkolu Nr 5 w Opocznie. Jestem 
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1. 

 

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

2. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

1) Ja niżej podpisana/y zam. ………………………………………………………………oświadczam, 

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka 

....................................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w pełnym/niepełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę/ 
umowy o dzieło/ umowy zlecenia/ prowadzę własną działalność gospodarczą / rolniczą / studiuję w 
systemie dziennym 2 w:  
……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
                                                                             (nazwa i adres zakładu pracy/ firmy /uczelni)  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1. 

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

2) Ja niżej podpisana/y zam. ………………………………………………………………oświadczam, 
że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka 
....................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w pełnym/niepełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę/ 
umowy o dzieło/ umowy zlecenia/ prowadzę własną działalność gospodarczą/ studiuję w systemie 
dziennym 2 w:  
……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
                                                  (nazwa i adres zakładu pracy/ firmy /uczelni)  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1. 

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

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w pobliżu Przedszkola Nr 5 w Opocznie 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym)  

dziecka ................................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko dziecka) 

Oświadczam, iż Przedszkole Nr 5 w Opocznie jest najbliższe mojego miejsca zamieszkania 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         (inne ważne okoliczności) 

 

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

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 
2 Niepotrzebne skreślić. 


