ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W GOSTYNIU – KRYTERIA GMINNE
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w
systemie dziennym (matka)
Ja niżej podpisana (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………
zamieszkała …………………………………………………………………………………................................................................................
legitymująca się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez ……………………………………………….............
- oświadczam, że jestem zatrudniona (nazwa i adres zakładu pracy) ............................................................................
………………………………………………………………………………………………..............................................................………………………..
lub
- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne (nazwa prowadzonej działalności, REGON,
siedziba gospodarstwa rolnego) ........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
lub
- oświadczam, ze pobieram naukę w systemie dziennym (nazwa i adres uczelni) ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………...............
(data i czytelny podpis)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie
o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w
systemie dziennym (ojciec)
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)…………………………………………………………………………………
zamieszkały …………………………………………………………………………………................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez ……………………………………………….............
- oświadczam, że jestem zatrudniony (nazwa i adres zakładu pracy) ............................................................................
………………………………………………………………………………………………..............................................................………………………..
lub
- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne (nazwa prowadzonej działalności, REGON,
siedziba gospodarstwa rolnego) ........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
lub
- oświadczam, ze pobieram naukę w systemie dziennym (nazwa i adres uczelni) ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………...............
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego,
do którego został złożony wniosek
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) …………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez ……………………………………………….............
oświadczam,
że
rodzeństwo
kandydata
(imię
i
nazwisko
dziecka,
data
urodzenia)
……………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek.
……………………………
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego
został złożony wniosek
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) …………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez ………………………………………………
oświadczam, że rodzeństwo
kandydata (imię i nazwisko
dziecka,
data urodzenia)……………
……………………………………………………………………………………………….......
uczęszczało w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek.
……………………………
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/38/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie
o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola
(spożywanie trzech posiłków dziennie)
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) …………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez ……………………………………………….............
oświadczam,
że
moje
dziecko
(imię
i
nazwisko
dziecka,
data
urodzenia)
……………
………………………………………………………………………………………………........... będzie korzystać z pełnej oferty przedszkola
(spożywanie trzech posiłków dziennie).

……………………………
(data i czytelny podpis)

