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Załącznik Nr 1 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna 

…………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka) 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Majdanie Wielkim w roku szkolnym 2022/2023 

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: 

Nr PESEL   

                           _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

3.  DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

W roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Szkole Podstawowej  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim, w godzinach od ……………………….. do 

……………….. czyli ………… godzin dziennie. 

POUCZENIE: 

4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA. 

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji.  

 

…………………..…...........................                                            …….…………………………………  
         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                                                          ( podpis ojca/ opiekuna prawnego) 
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Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

……………..…………………………………………………..…………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata) 

……………………………………     

(data)                        
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OŚWIADCZENIE 

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

imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna składającego oświadczenie 

 

………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 

Oświadczam, że: (podkreśl wybraną odpowiedź) 

 

1. jestem/śmy mieszkańcami miasta lub Gminy Krasnobród - tak / nie 

2. moje dziecko nie wychowuje się / wychowuje  się  w rodzinie wielodzietnej,                              

w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro  …………) dzieci. 

3. nie wychowuję / wychowuję samotnie jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba 

pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona). 

4. rodzeństwo  dziecka  uczęszcza / nie  uczęszcza  do SP w Majdanie Wielkim 

5. matka   dziecka   jest   zatrudniona,    prowadzi    działalność    gospodarczą,   prowadzi 

gospodarstwo rolne, uczy się w systemie dziennym, nie pracuje  (podkreśl wybraną 

odpowiedź, proszę podać nazwę i adres zakładu pracy lub uczelni) 

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

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

6. ojciec dziecka jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo 

rolne, uczy się w systemie dziennym, nie pracuje (podkreśl wybraną odpowiedź, proszę podać nazwę i 

adres zakładu pracy lub uczelni)……………………………......... 

……………………………………………………………………………………………. 

7. zapoznałem/łam się z Postępowaniem Rekrutacyjnym  do SP w Majdanie Wielkim 

                                

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

                       miejscowość                                    data                                              podpis rodzica/opiekuna 

1 za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 

2 rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………………….. 
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


