
Załącznik nr 1a 
1 rodzic/opiekun 

………………………..………………………………..….. 

    (imię i nazwisko) 

………………………..………………………………….….. 

    (adres zamieszkania)  

……………………………………………………………..… 

     (numer telefonu) 

 
OŚWIADCZENIE  

 

o zatrudnieniu rodzica dziecka ubiegającego się o miejsce  

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku 

na rok szkolny 2022/2023 

 
 Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

□ jestem zatrudniony, wykonuję prace na podstawie umowy cywilnoprawnej  

                      (wskaż właściwe) 

□ na czas określony od  …………………………..  do ……………………..………  

□ bezterminowo    

w …………………………………………………………………....................................................................................................... 
                                                             (pełna nazwa zakładu pracy, miejsca wykonywania pracy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(adres zakładu pracy / miejsce wykonywania pracy) 

□ uczę się w trybie dziennym 

…….……………………………………………………………................................................................................................ 
                                                            (nazwa i adres szkoły) 

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

□ prowadzę gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(adres gospodarstwa rolnego/  pozarolniczej działalności gospodarczej) 

 
Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego 
oświadczenia. 
 

Data: ..............................                                                   ..........................................................................                                                                                                                                       
                                                                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 



Załącznik nr 1b 
2 rodzic/opiekun 

………………………..………………………………..….. 

    (imię i nazwisko) 

………………………..………………………………….….. 

    (adres zamieszkania)  

……………………………………………………………..… 

     (numer telefonu) 

 
OŚWIADCZENIE  

 

o zatrudnieniu rodzica dziecka ubiegającego się o miejsce  

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku 

na rok szkolny 2022/2023 

 
 Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

□ jestem zatrudniony, wykonuję prace na podstawie umowy cywilnoprawnej  

                      (wskaż właściwe) 

□ na czas określony od  …………………………..  do ……………………..………  

□ bezterminowo    

w …………………………………………………………………....................................................................................................... 
                                                             (pełna nazwa zakładu pracy, miejsca wykonywania pracy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(adres zakładu pracy / miejsce wykonywania pracy) 

□ uczę się w trybie dziennym 

…….……………………………………………………………................................................................................................ 
                                                            (nazwa i adres szkoły) 

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

□ prowadzę gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
(adres gospodarstwa rolnego/  pozarolniczej działalności gospodarczej) 

 
Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego 
oświadczenia. 
 
Data: ..............................                                                   ..........................................................................                                                                                                                                 
                                                                                                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 



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

    (imię i nazwisko) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

o braku zatrudnieniu rodzica dziecka ubiegającego się o miejsce  

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku 

na rok szkolny 2022/2023 

 
        Ja niżej podpisana/y oświadczam, że nie jestem zatrudniony, nie wykonuję pracy 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie uczę się w trybie dziennym, nie prowadzę 
gospodarstwa rolnego ani pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 
 
 
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
Data: ..............................                                                   .......................................................................... 
                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty   
 
 
 

 
 



 
Załącznik nr 3  

 
………………………..…………..….. 
    (imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE  
 

o wielodzietności rodziny dziecka ubiegającego się o miejsce  

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku 

na rok szkolny 2022/2023 

 

        Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w mojej rodzinie wychowuję/wychowujemy  

   ………………. dzieci.  
 
Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 
Data: ..............................                                                   .......................................................................... 
                                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20t ust. 2 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty   

 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 4 

 
………………………..…………..….. 
    (imię i nazwisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o samotnym wychowywaniu dziecka ubiegającego się o miejsce 

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

 samotnie wychowuję dziecko*          

 nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.* 

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia. 

 

* podkreślić właściwe  

 

 

Data: ........................                                                             ...................................................... 

                                                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20t ust. 2 pkt c ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 5 
 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola Miejskiego Nr 5  

w Pułtusku lub szkoły położonej w pobliżu przedszkola 

 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ………………………………………………………………………………..                                                                    

       (imię i nazwisko dziecka) 

 

  uczęszcza do  ………..………………………………………………………………………………………………………………………                

  (adres, nazwa szkoły/przedszkola do której uczęszcza rodzeństwo kandydata) 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

Data: …………………………                  …………………………………………….                                                        

        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Podstawa prawna żądania oświadczenia: Art. 20c ust. 4 pkt a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 



Załącznik nr 1aa 
1 rodzic/opiekun 

 

…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

………………………………………….                                                                          
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan / Pani 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały / -a 

w ………………………………………………………………………………………………. 

jest zatrudniony / -a w ………………………………………………………………………… 

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony/określony/wykonania określonej pracyi.  

 

Wymieniony pracownik nie znajduje się / znajduje się1  w okresie wypowiedzenia umowy o 

pracę, ani w okresie próbnym; nie przebywa / przebywa1  na urlopie macierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym.  

 

Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika, celem przedłożenia w placówce oświatowej na 

potrzeby rekrutacji. 

 

 

 

…….…………………………………………. 

(pieczęć imienna i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

1 Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 1bb 
2 rodzic/opiekun 

 

…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

………………………………………….                                                                          
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan / Pani 

…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały / -a 

w ………………………………………………………………………………………………. 

jest zatrudniony / -a w ………………………………………………………………………… 

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony/określony/wykonania określonej 

pracyii.  

 

Wymieniony pracownik nie znajduje się / znajduje się1  w okresie wypowiedzenia umowy o 

pracę, ani w okresie próbnym; nie przebywa / przebywa1  na urlopie macierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym.  

 

Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika, celem przedłożenia w placówce oświatowej na 

potrzeby rekrutacji. 

 

 

…….…………………………………………. 

(pieczęć imienna i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej) 

   

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

 


