
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/20 

Wójta Gminy Pszczółki 

  z dnia 5 lutego 2020 r. 

…………………………………………………….    

 Imię i Nazwisko oświadczającego – rodzica /opiekuna 

prawnego dziecka 

 

……………………………………………………. 

 Numer i seria dokumentu tożsamości  

 

 
…………………………………………… 

Adres do korespondencji 

 

 
 

Dyrektor 
 

         ……………………………………………………… 
               Nazwa i adres placówki, do której składany jest wniosek 
 

 

      ……………………………………………………… 

 

 
Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie15 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przeciętny dochód16 na członka mojej rodziny z trzech 

miesięcy wybranych spośród ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 

przyjęcie dziecka do przedszkola17 wynosi: …………………złotych, 

Słownie: …………………………………………………………… 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia18 

 

 

 

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

                   Data                                                                             Czytelny podpis oświadczającego - rodziców kandydata 

 

 

 

 
15

 Oświadczenie dokumentujące spełnienie kryterium przyjęcia do publicznej placówki wychowania przedszkolnego określonego w art. 150 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (t.j. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 
16

 Zgodnie z art. 131 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, 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 podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i 
art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Zgodnie z art. 131 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 
miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 149 

17
 Zgodnie z art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobą 

w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnienie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 
 

18
 Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest zobowiązany 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. 
 


