
Ad. kryterium nr 1 

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że moje dziecko  wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej, co oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej dzieci.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

           …………………………………………………      

               ( (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

Ad. kryterium nr 6

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że  samotnie wychowuję dziecko  oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

           

…………………………………………   

                             (podpis rodzica/ opiekuna prawnego           



Ad. kryterium nr 8

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że posiadam dziecko, które kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego 

wyboru/uczęszcza do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, w której znajduje się oddział 

przedszkolny.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………… 

               (podpis rodzica/opiekuna prawnego )                                        

Ad. kryterium nr 9 

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że pracuję/studiuję w trybie dziennym (właściwe podkreślić).

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

 (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

Ad. kryterium nr 10 



…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że wskazałam/wskazałem  Legnicę jako miejsce zamieszkania w rocznym 

zeznaniu podatkowym. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                                                                        (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

            

Ad. kryterium nr 11 

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że rodzeństwo  dziecka   ubiega się o przyjęcie do przedszkola/szkoły 

podstawowej/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                                                                                                   (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)



Ad. kryterium nr 12 

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że moja rodzina  objęta jest opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Legnicy, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

               (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                         

 Ad. kryterium nr 13

…………………………………… Legnica,  dnia ………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………
Adres zamieszkania

Oświadczam, że odległość zamieszkania od przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole  

podstawowej pierwszego wyboru wynosi do 3 km.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………            

   (podpis rodzica/opiekuna prawnego)      


