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

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

(pieczęć zakładu pracy)

(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE Nr 1
1) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę*;
2) wykonywaniu prac z umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie)*;
Imię i nazwisko:............................................................................................................................
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani.......................................................................................
zamieszkały/a:...............................................................................................................................
1) jest zatrudniony/a na umowę o pracę * w wymiarze................................................................
od................................................................... do...........................................................................

2) jest zatrudniony na umowę zlecenie/ o dzieło *
od................................................................... do...........................................................................
w....................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

..................................................
(podpis osoby upoważnionej)

* odpowiednie należy podkreślić

....................................................
(pieczęć placówki oświatowej)

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

ZAŚWIADCZENIE Nr 2
O ODBYWANIU NAUKI W TRYBIE DZIENNYM

Imię i nazwisko:............................................................................................................................
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................
Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani......................................................................................
zamieszkały/a:...............................................................................................................................
uczy się w trybie dziennym w.......................................................................................................
(nazwa szkoły/uczelni)

miejsce pobierania nauki:..............................................................................................................
(adres)

...............................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Oświadczenie Nr 1

Imię i nazwisko rodzica*............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodzica*.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że moje dziecko....................................................................................................
(imię, nazwisko, nr PESEL)

zamieszkuje pod adresem: .........................................................................................................
(miejsce zamieszkania dziecka)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

Oświadczenie Nr 2

Imię i nazwisko rodzica*............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania rodzica*.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że jestem/jesteśmy rodziną wielodzietną.**

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..........................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
** wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Oświadczenie Nr 3

Imię i nazwisko rodzica*............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania rodzica*.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko** i nie wychowuję żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem*..........................................................................................................
(imię, nazwisko i nr PESEL)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot)
sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem
** samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Oświadczenie Nr 4
Imię i nazwisko rodzica* ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania rodzica*……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
1) Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej
TAK/ NIE **
miejsce prowadzenia działalności:................................................................................................

2) Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą
TAK/ NIE **
NIP przedsiębiorcy........................................................................................................................
miejsce prowadzenia działalności:................................................................................................

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
** odpowiednie należy podkreślić

Oświadczenie Nr 5
Imię i nazwisko rodzica*:
1)...................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodzica*:
1)...................................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................................
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie gminy Chojna i rozliczam podatek dochodowy od
osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Chojna urzędu skarbowego, jako
mieszkaniec gminy Chojna, którym jest:

....................................................................................................................................................
(nazwa i adres urzędu skarbowego)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Chojna, ........................................................
(data)

1. .................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

2. .................................................................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

Oświadczenie Nr 6

Imiona i nazwiska rodziców*
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców*
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, PESEL kandydata:.........................................................................................
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ..........................................................................
(imię i nazwisko dziecka – rodzeństwa)

będzie kontynuować edukację przedszkolną**:
1) w tym samym przedszkolu ......................................................................................................
(nazwa przedszkola)

2) w tym samym punkcie przedszkolnym.....................................................................................
(nazwa punktu przedszkolnego)

3) w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej …………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły podstawowej)

albo będzie kontynuować naukę w szkole podstawowej, w strukturze organizacyjnej,
w której funkcjonuje dany punkt przedszkolny, dane przedszkole, dany oddział
przedszkolny**
.......................................................................................................................................................
(nazwa szkoły podstawowej)

Oświadczam, że do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego/punktu
przedszkolnego w szkole podstawowej zgłaszam jednocześnie dwoje lub więcej dzieci:

1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska dzieci)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
** odpowiednie należy podkreślić

