
Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NA OSOBĘ W RODZINIE 
 
 
 
Oświadczam, że: 

a) Wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą wyliczenia dochodu na osobę 

w rodzinie wynosi: 

Miesiąc 1 ………………………… zł 

Miesiąc 2 ………………………… zł 

Miesiąc 3 ………………………… zł 

b) Liczba osób w rodzinie: ………………………… 

c) Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi: ………………………… zł1 

 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

  

                                                           
1 Zgodnie z art.131 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) pod pojęciem dochodu, rozumie 
się dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów 
podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowych od osób fizycznych pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenia społecznej niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 
Przy obliczaniu dochodu na członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 



Leoncin, dnia ………………………………………. 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU MATKI KANDYDATA  
 

Oświadczam, że jestem zatrudniona / pobieram naukę w systemie dziennym /  

prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolną* 

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

……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………… 
(nazwa i adres miejsce zatrudnienia / pobierania nauki / prowadzonej działalności gospodarczej / prowadzonego gospodarstwa rolnego) 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OJCA KANDYDATA  
 

Oświadczam, że jestem zatrudniony / pobieram naukę w systemie dziennym /  

prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolną* 

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

……………………………………….…………………………………………….…………………………………………….…………… 
(nazwa i adres miejsce zatrudnienia / pobierania nauki / prowadzonej działalności gospodarczej / prowadzonego gospodarstwa rolnego) 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                               (czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna kandydata) 

 
 
* niewłaściwe skreślić  



Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE MATKI O MIEJSCU ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO 
 

Oświadczam, że miejscem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w ostatnim 

okresie rozliczeniowym był Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OJCA O MIEJSCU ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO 
 

Oświadczam, że miejscem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w ostatnim 

okresie rozliczeniowym był Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7. 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

  



Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PUNKTÓW 
PRZEDSZKOLNYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 

LEONCIN 
 
 

 

Oświadczam, że ……………………………………….…………………………………………….…………………………………………… 
(imię i nazwisko brata/siostry kandydata) 

 
uczęszczał(a) do Punktu Przedszkolnego: 

1. ANULKA z siedzibą w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa Singera 3 

2. JACEK I AGATKA - WESOŁA I TWÓRCZA GROMADKA z siedzibą w Leoncinie, ul. Isaaca Bashevisa 

Singera 3 

3. ADAŚ I OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA z siedzibą w Nowych Grochalach 40* 

w roku szkolnym ……………………………………….…………………………………………….…………………………………………… 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 
 
 
 
 
 
* niewłaściwe skreślić  



Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O CZASIE POBYTU DZIECKA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 
 
 

 

Oświadczam, że kandydat będzie przebywał w punkcie przedszkolnym w godzinach od ……………….. do 

……………….., co oznacza że średni dzienny czas pobytu dziecka, powyżej bezpłatnego 5-cio godzinnego 

czasu realizacji podstawy programowej (7.00-12.00) będzie wynosił ……………….. godzin. 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

  



Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 
 
 

 

Oświadczam, że w rodzinie kandydata wychowywane jest troje i więcej dzieci2. 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

  

                                                           
2 Zgodnie z art. 4 pkt 42 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) przez wielodzietność rodziny 
należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 



Leoncin, dnia ………………………………………. 
 

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

……………………………………….……………. 
(adres zamieszkania) 

……………………………………….……………. 
(PESEL kandydata) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 
 
 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola wnioskuję.  

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE 

Z JEGO RODZICEM 

 
 
Oświadczam, że nie wychowuję mojego dziecka/żadnego z moich dzieci wspólnie z jego rodzicem. 

Jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………….…………….          ……………………………………….……………. 
(data)                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 

 


