
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

dzieci do Przedszkola nr … w Chorzowie  

z dnia 31.03.2017 roku  

 

Oświadczenie  

Dotyczy kryteriów dodatkowych (gminnych) – należy podpisać oświadczenie w przypadku odpowiedzi TAK  

w niniejszych kryteriach 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam że:  

 

1. …...………………………………………………………………………………………..…  
imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna oraz adres zamieszkania 

 

Lp. Kryterium Data, czytelny podpis matki 

/prawnego opiekuna kandydata 

składającej oświadczenie 

1.  Jestem zatrudniona w pełny wymiarze czasu pracy/prowadzę 

działalność gospodarczą /studiuję w systemie stacjonarnym 

(niepotrzebne skreślić) 

 

2.  Do przedszkola, w którym składany jest wniosek uczęszcza 

rodzeństwo dziecka  

 

3.  Przedszkole na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym 

zostało wskazane na pierwszym miejscu 

 

4.  Dziecko w roku składania wniosku korzysta ze 

zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie 

z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 

3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

prowadzona jest rekrutacja 

 

5.  Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz Miasta Chorzowa. - art. 131 ust.6 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 59) 

 

 

2. …...………………………………………………………………………………………..…  

  imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna oraz adres zamieszkania 

 

Lp

. 

Kryterium Data, czytelny podpis ojca 

/prawnego opiekuna 

kandydata składającej 

oświadczenie 

1.  Jestem zatrudniona w pełny wymiarze czasu pracy/prowadzę 

działalność gospodarczą /studiuję w systemie stacjonarnym 

(niepotrzebne skreślić) 

 

2.  Do przedszkola, w którym składany jest wniosek uczęszcza 

rodzeństwo dziecka  

 

3.  Przedszkole na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym 

zostało wskazane na pierwszym miejscu 

 

4.  Dziecko w roku składania wniosku korzysta ze 

zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie 

z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 

3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

prowadzona jest rekrutacja 

 

5.  Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz Miasta Chorzowa. - art. 131 ust.6 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 roku, 

poz. 59) 

 

 


