
ZAŁĄCZNIK 4 

Oświadczenia 

do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

 

Oświadczam, że: 

1.  Rodzina kandydata jest wielodzietna 

(troje lub więcej dzieci) 
TAK                         NIE  

2. Kandydat jest niepełnosprawny TAK                         NIE 

3. Jeden z rodziców kandydata jest 

niepełnosprawny 
TAK                         NIE 

4. Oboje rodziców kandydata jest 

niepełnosprawnych 
TAK                         NIE 

5. Rodzeństwa kandydata jest 

niepełnosprawne 
TAK                         NIE 

6. Samotnie wychowuję kandydata w 

rodzinie 
TAK                         NIE 

7. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą TAK                         NIE 

8. . Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do SP 1 w Wojkowicach 
TAK                         NIE 

*właściwe podkreślić 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 

150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe). 

 

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

 Data      podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych     
 

Należy dołączyć dodatkowe dokumenty:  

1. W przypadku pracy zawodowej rodziców/opiekunów prawnych lub studiów w systemie stacjonarnym lub 

prowadzenia gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej:   

  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub 

  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego lub   

 zaświadczenie wydane przez Burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 

 zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia.  

2. W przypadku gdy przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun kandydata lub rodzic/prawny opiekun samotnie 

wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Wojkowice i rozlicza podatek dochodowy od osób 

fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja – jako miejsce zamieszkania 

wskazuje Gminę Wojkowice :  

   kopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub 

  zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego  dochodu 

(poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie Gminy Wojkowice lub   

  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego 

administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego lub  

   inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu 

Skarbowego w Będzinie.  

3. W przypadku występowania bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - zaświadczenie kuratora 

sądowego oraz opinia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące występowania bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. 


