
1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zamieszkuję na terenie gminy Barczewo. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

matka/opiekun prawny: …………………………………….., Barczewo, dnia………………………… 

    (podpis) 

ojciec/opiekun prawny: …………………………………….., Barczewo, dnia………………………… 

    (podpis) 

         Liczba punktów:…………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA RODZEŃSTWA KANDYDATA DO 

PRZEDSZKOLA. 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Warmińskiej   

w Barczewie uczęszczają już moje dzieci: ………………………………………………………………………….. 

    (imię/imiona, nazwisko/nazwiska, grupa)  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Liczba punktów:…………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA/ RODZICA/ 

OPIEKUNA PRAWNEGO. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym jest członek rodziny posiadający orzeczenie o 

niepełnosprawności:  

…………………………………………………………/…………………………. 

    (imię i nazwisko osoby z orzeczeniem)        (stopień pokrewieństwa wobec dziecka)     

………………………………………………………../…………………………… 

  (imię i nazwisko osoby z orzeczeniem)        (stopień pokrewieństwa wobec dziecka)   

Oświadczam, że dziecko/kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności: 

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

(imię i nazwisko kandydata) 

  Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające stan faktyczny.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Potwierdzenie przyjmującego : …………………………………………………………………… 

 

Liczba punktów:…………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY/ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ/ NAUKI W TRYBIE DZIENNYM  PRZEZ RODZICÓW/ PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że pracuję lub prowadzę działalność gospodarczą lub pobieram naukę   

w systemie dziennym:  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Matka/opiekun prawny: …………………………………….., Barczewo, dnia………………………… 

    (podpis) 

Ojciec/opiekun prawny: …………………………………….., Barczewo, dnia………………………… 

    (podpis) 

Do wniosku załączam niezbędne zaświadczenia o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki. 

Potwierdzenie przyjmującego : …………………………………………………………………… 

Liczba punktów:…………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA. 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko: 

Imię i nazwisko dziecka/kandydata: …………………………………………………………… 

i nie wychowuję wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Liczba punktów:…………. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PIECZY ZASTĘPCZEJ. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dziecko/ kandydat jest objęte pieczą zastępczą.  

Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające stan faktyczny.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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



 (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Potwierdzenie przyjmującego : …………………………………………………………………… 

 

Liczba punktów:…………. 

 

 

7. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI. 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że dziecko/ kandydat ………………………………………………….. 

         (imię, nazwisko dziecka/kandydata) 

O którego przyjęcie wnioskuję, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. Wraz z kandydatem rodzina wychowuje 

…………….. dzieci w wieku …………………………………………………… . 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Liczba punktów:…………. 

 

 

 

8. Oświadczam, że załączam Zaświadczenie potwierdzające składanie rocznego PIT-u w Urzędzie Skarbowym 

wg miejsca zamieszkania podatników. 

   Ilość zaświadczeń: ………………………………… 

 

 

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

  (data)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Potwierdzenie przyjmującego : …………………………………………………………………… 

 

Liczba punktów:…………. 

 

 


