
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA 

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych 

w roku szkolnym 2023/2024  

UWAGA: wypełnić pismem drukowanym  

1. Dane osobowe kandydata: 

Nazwisko 
 
 
 

Imię  

Data urodzenia 
 
 

PESEL kandydata  
 
 

          

Seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość * 
( *w przypadku braku numeru PESEL) 

 

2. Dane rodziców* kandydata:  

Nazwisko i imię matki 
 
 
 

Nazwisko i imię ojca 
 
 
 

Matka  adres e-mail 
 
 
 

tel.  

Ojciec adres e-mail 
 
 
 

tel.   

3. Adres zamieszkania kandydata i rodziców kandydata: 

Ulica i nr domu 
 
 

Miejscowość  

Kod pocztowy   -    
 
Poczta 

 

4 Adres  zamieszkania matki/ojca (właściwe podkreślić) kandydata  - jeśli jest inny niż w pkt 3                                                                                                                                  

Ulica i nr domu 
 
 

Miejscowość   

Kod pocztowy   -    
 
Poczta 

 

5. Wniosek dotyczy oddziałów przedszkolnych, które realizują wychowanie przedszkolne w: Szkole Podstawowej         
w Michałowicach, Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych, Szkole Podstawowej w Raciborowicach, Przedszkolu 
Samorządowym w Michałowicach  – należy wskazać kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych w wyżej 
wymienionych szkołach (przy czym w każdej placówce należy złożyć osobny wniosek): 
 

 

 

Najbardziej preferowane: 

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

wpisz nazwę szkoły 

 

Średnio preferowane: 

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

wpisz nazwę szkoły 

 

Najmniej preferowane: 

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

wpisz nazwę szkoły 



6. W rodzinie kandydata występuje (należy zaznaczyć, stawiając znak X, te okoliczności, które są poświadczone, 

załączonymi do wniosku, wymienionymi niżej dokumentami): 

 
wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci – pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia**                                                                                                                                                                                                          
( załącznik nr 1) 

 

niepełnosprawność kandydata – oryginał*** orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100)                                                                                                                                                                                                                                        
( załącznik nr 2) 

 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - oryginał*** orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100)                                                                                                                                                                                                                                      
(załącznik nr 3) 

 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - oryginał*** orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100)  
(załącznik nr 4) 

 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – oryginały*** orzeczeń o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100) 
(załącznik nr 5) 

 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – oryginał*** prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego 
rozwód/separację lub oryginał*** aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 
(załącznik nr 6) 

 
objęcie kandydata pieczą zastępczą – oryginał*** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie            
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447) 
( załącznik nr 7) 

 

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem 
szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola albo do oddziału przedszkolnego w szkole – pisemne oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego 
oświadczenia**                                                                                                                                                                                                                                                                                          
( załącznik nr 8) 

 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywego oświadczenia**                                                                                                                                                                              
(załącznik nr 9a i 9b – oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
załącznik nr 9a lub 9b – rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata)                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało 
edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 
(Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/opiekunów prawnych z powyższego kryterium potwierdza na wniosku 
dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie) 
 
 
 
 
 
Potwierdzam …………………………………………………………………..  
                                    (Dyrektor/Wicedyrektor Szkoły) 
 

 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie 
Michałowice. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - pisemne 
oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywego oświadczenia**                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(załącznik nr 10a i 10b – oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
załącznik nr 10a lub 10b – rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata) 

 
 
 

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny zamieszkuje i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie 
Michałowice - pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywego oświadczenia**                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(załącznik nr 10a lub 10b) 

 
 

Dziecko wychowuje się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, pod względem wychowawczym i opiekuńczym, w tym 
rodzina objęta jest pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia**                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(załącznik nr 11) 



 
 
 

 
* rozumie się rodzica lub opiekuna prawnego;  
** składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań; 

*** albo notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 
 
 
 

 

7. Oświadczenia 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania lub zatajenie prawdy oświadczam,                            
że przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. :  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji do przedszkola. 
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie przedszkola oraz na ich przetwarzanie            

w przyszłości w celach rekrutacji przez przedszkola oraz przez podmioty z nim współpracujące. Oświadczam, że cel przetwarzania danych 
jest mi znany i jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak 
również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 
Przetwarzanie danych osobowych - pouczenie 

1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych                            

z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) 

 

2.Aministratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek 

został złożony. 

3.Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dz. Urz. U.E. PL)o ochronie danych osobowych         

w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2916r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) w celu realizacji 

postępowania rekrutacyjnego o którym mowa w art. 131 w/w ustawy.  

 

Więcławice Stare, dn. ………………………………...…….                 

 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 



8. Wykaz załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów naboru: 

 Zał. nr 1 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania) 

 

Zał. nr 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie       
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100) 

 

Zał. nr 3 - orzeczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100)  

 

Zał. nr 4 - orzeczenie o niepełnosprawności drugiego rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100) 

 

Zał. nr 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 
poz. 100) 

 
Zał. nr 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do pobrania) 

 
Zał. nr 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447) 

 
Zał. nr 8 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, że dziecko objęte jest rocznym przygotowaniem przedszkolnym (do 
pobrania) lub kopia dokumentu potwierdzającego odroczenie obowiązku szkolnego 

 

Zał. nr 9a – oświadczenie matki/pierwszego opiekuna prawnego kandydata (do pobrania) wraz z dołączonym odpowiednio: - 
zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniem o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
- zaświadczeniem szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, - wydrukiem ze strony internetowej Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacją z Krajowego Rejestru Sądowego,  

 

Zał. nr 9b – oświadczenie ojca/drugiego opiekuna prawnego kandydata (do pobrania) wraz z dołączonym odpowiednio: - 
zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczeniem o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
- zaświadczeniem szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, - wydrukiem ze strony internetowej Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacją z Krajowego Rejestru Sądowego,  

 

Zał. nr 10a – oświadczenie matki/pierwszego opiekuna prawnego o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Gminie Michałowice (do pobrania), - kopia pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok 
podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym, 

 

Zał. nr 10b – oświadczenie ojca/drugiego opiekuna prawnego o zamieszkaniu i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Gminie Michałowice (do pobrania), - kopia pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok 
podatkowy wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym, 

 

Zał. nr 11 – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o trudnej sytuacji rodzinnej pod względem 
wychowawczym i opiekuńczym, w tym o pozostawaniu rodziny pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (do 
pobrania). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 do Wniosku  o przyjęcie do OP 

 

 

 

Więcławice Stare, dn. …………………………………… 

 

 

 

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

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………  
(nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych*) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
Oświadczam, iż mój syn/moja córka* wychowuje się w rodzinie wielodzietnej  

(troje lub więcej dzieci). 

  

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..…………. 

 

………………………………………………………… 
                  (podpisy rodziców/ opiekunów prawnych*) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Wniosku  o przyjęcie do OP 

 

 

 

Więcławice Stare, dn. …………………………………… 

 

 

 

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

 

 

………………………………………………………………………  
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego*) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
 
 
 
Oświadczam, iż samotnie wychowuję mojego syna/moją córkę*  

 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem**. 

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
                  (podpis rodzica/ opiekuna prawnego*) 

  

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

**Przez samotne wychowywanie dziecka w rozumieniu Prawa oświatowego należy rozumieć wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem (w przypadku gdy drugi rodzic bierze aktywny udział w wychowywaniu dziecka, wówczas żadne               

z rodziców nie może zostać uznane za samotnie wychowujące dziecko, w kontekście rekrutacji).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 8 do Wniosku  o przyjęcie do OP 

 

 

 

Więcławice Stare, dn. …………………………………… 

 

 

 

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

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………  
(nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych*) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
Oświadczam, iż mój syn/moja córka* w roku szkolnym 2023/2024 objęty/a jest  

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.  

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..…………. 

 

………………………………………………………… 
                  (podpisy rodziców/ opiekunów prawnych*) 

  

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9a do Wniosku o przyjęcie do OP 

 

Więcławice Stare, dn. ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  

 

Ja (matka/pierwszy opiekun prawny*)  

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

(imię i nazwisko) 

dobrowolnie oświadczam, że: 

 pracuję – do oświadczenia dołączam zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

 wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej - do oświadczenia dołączam 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

 uczę się w trybie dziennym - do oświadczenia dołączam zaświadczenie szkoły/uczelni 

potwierdzające naukę w trybie dziennym 

 prowadzę gospodarstwo rolne 

 prowadzę działalność gospodarczą - do oświadczenia dołączam wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję** mojego syna/moją córkę*       TAK / NIE* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)  

 

*niepotrzebne skreślić  

**Zgodnie z art.20 b, ust. 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.             

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9b do Wniosku o przyjęcie OP 

 

Więcławice Stare, dn. ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU  

 

Ja (ojciec/drugi opiekun prawny*)  

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

(imię i nazwisko) 

dobrowolnie oświadczam, że: 

 pracuję – do oświadczenia dołączam zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

 wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej - do oświadczenia dołączam 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

 uczę się w trybie dziennym - do oświadczenia dołączam zaświadczenie szkoły/uczelni 

potwierdzające naukę w trybie dziennym 

 prowadzę gospodarstwo rolne 

 prowadzę działalność gospodarczą - do oświadczenia dołączam wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 

informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję** mojego syna/moją córkę*       TAK / NIE* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)  

 

*niepotrzebne skreślić  

**Zgodnie z art.20 b, ust. 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.  

 

 



 

 

Załącznik nr 10a do Wniosku o przyjęcie do OP 

 

Więcławice Stare, dn. ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O ROLICZANIU SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO  

OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE MICHAŁOWICE 

 

Ja (matka/pierwszy opiekun prawny*)  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkała 

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

(adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

dobrowolnie oświadczam, że rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych               

w Gminie Michałowice. 

Do oświadczenia dołączam:  

 kopię pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok podatkowy wraz 

z urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) 

 kopię pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok podatkowy wraz 

z adnotacją urzędu skarbowego potwierdzającą wpływ dokumentu 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję** mojego syna/moją córkę*       TAK / NIE* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)  

 

*niepotrzebne skreślić  

**Zgodnie z art.20 b, ust. 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.             

 

 



 

 

 

Załącznik nr 10b do Wniosku o przyjęcie do OP 

 

Więcławice Stare, dn. ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O ROLICZANIU SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO  

OD OSÓB FIZYCZNYCH W GMINIE MICHAŁOWICE 

 

Ja (ojciec/drugi opiekun prawny*)  

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały 

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

(adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*) 

 

dobrowolnie oświadczam, że rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych               

w Gminie Michałowice. 

Do oświadczenia dołączam:  

 kopię pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok podatkowy wraz 

z urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) 

 kopię pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rozliczony rok podatkowy wraz 

z adnotacją urzędu skarbowego potwierdzającą wpływ dokumentu 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję mojego syna/moją córkę*    TAK/NIE ** 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*)  

 

 

*niepotrzebne skreślić  

**Zgodnie z art.20 b, ust. 2 ustawy o systemie oświaty samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie 
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.             

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 11 do Wniosku  o przyjęcie do OP 

 

 

 

Więcławice Stare, dn. …………………………………… 

 

 

 

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

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………  
(nazwiska i imiona rodziców/opiekunów prawnych*) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
Oświadczam, iż mój syn/moja córka* wychowuje się w rodzinie mającej trudną sytuację 

rodzinną, która jest objęta pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

  

 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..…………. 

 

………………………………………………………… 
                  (podpisy rodziców/ opiekunów prawnych*) 

  

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


