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Dane osoby składającej oświadczenie:

………………………………………..
/imię, nazwisko/

………………………………………..
/adres zamieszkania/

…………………………….………….
nr i seria dokumentu tożsamości

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

oboje rodzice kandydata do przedszkola są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia …………………                                                                           …………………………………….
                                                                                                                                                czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

oboje rodzice kandydata do przedszkola uczą się w systemie dziennym

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia ……………………                                                                 …………………………………….
                                                                                                                                                     czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

jeden rodzic kandydata jest zatrudniony  w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden uczy się
w systemie dziennym

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia ……………………                                                                 …………………………………….
                                                                                                                                                     czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

Moje dziecko ……………………………………………….. -  kandydat do przedszkola zamieszkuje 
                                                               (imię, nazwisko dziecka)

w………………………………,ul. ……………………………………. tj. w obwodzie

 Szkoły Podstawowej nr ………… w ……………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia ……………………                                                                 …………………………………….
                                                                                                                                                     czytelny podpis
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Dane osoby składającej oświadczenie:

………………………………………..
/imię, nazwisko/

………………………………………..
/adres zamieszkania/

…………………………….………….
nr i seria dokumentu tożsamości

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił od godziny ……. do godziny ……..…

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia …………………………..                                                       …………………………………….
                                                                                                                                czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

dwoje rodziców płaci podatki w Gminie Wołomin

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia ………………………                                                         …………………………………….
                                                                                                                             czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

jeden z  rodziców płaci podatki w Gminie Wołomin

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 
Wołomin, dnia ………………………                                                       …………………………………….
                                                                                                                                      czytelny podpis

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016
do Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Wołominie.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wołomin, dnia …………………………                                                     …………………………………….
                                                                                                                                    czytelny podpis


