OŚWIADCZENIE
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że do „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018” dołączyłam/em niżej
wymienione załączniki:
Załączniki

L.p.

Potwierdzenie wielodzietności
rodziny

1.

2.

Potwierdzenie niepełnosprawności
kandydata, rodzeństwa kandydata
lub rodzica/opiekuna kandydata

3.

Potwierdzenie samotnego
wychowywania dziecka

4.

Potwierdzenie objęcia pieczą
zastępczą

5.

Potwierdzenie odroczenia od
obowiązku szkolnego, kandydata na
diecie pokarmowej lub z cukrzycą

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu
- kandydata
- rodzeństwa kandydata
- jednego rodzica
- obojga rodziców
(właściwe podkreślić)
Orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem
Akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą
Odroczenie od obowiązku szkolnego.
Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka
alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej diety
Zaświadczenie lekarza o chorobie dziecka na cukrzycę.

6.

Potwierdzenie zatrudnienia/ nauki

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (do
Przedszkola Miejskiego nr 17 z wykazem godz. pracy).
Aktualny wpis do działalności gospodarczej (w przypadku
samozatrudnienia)
Zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o
nauce w systemie dziennym

7.

Potwierdzenie miejsca
zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

8.

Potwierdzenie - rodzeństwo

Zaznaczyć
x

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej (złożona w lutym
2017 r.)
Wnioski przyjęcia do przedszkola jednocześnie dwojga dzieci

9.

Potwierdzenie rozliczenia podatku
dochodowego

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp.

10.

Potwierdzenie dochodu na osobę w
rodzinie

Oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie,
liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu będącej
podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w
rodzinie kandydata.

11.

Zasady rekrutacji

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rekrutacji

 Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Łączna liczba dołączonych załączników:……………
Data: ……………………………..

(słownie ……………………..………………….…….)
…………………………………………………………..……..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

