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Oświadczenie o pracy zarobkowej lub studiowaniu 

w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka kandydującego 

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Zachodnia 15 

 

Oświadczam, że dziecko kandydujące …………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka  

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* kryterium o pracy 

zarobkowej lub studiowaniu w systemie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………… 

podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Oświadczenie o pracy zarobkowej lub studiowaniu 

w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 

kandydujące 

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Zachodnia 15 

 

Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka  

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* kryterium o pracy 

zarobkowej lub studiowaniu w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………… 

podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka kandydującego 

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Zachodnia 15 

Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka  

kandydującego do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* kryterium 

wielodzietności rodziny.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………… 

podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydującego 

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Zachodnia 15 

 

Oświadczam, że dziecko kandydujące………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka  

do Żłobka w Krzyżu Wielkopolskim spełnia/nie spełnia* kryterium o samotnym 

wychowywaniu dziecka. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……........………………………………………………… 

podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą opłaty za pobyt dziecka w 

Żłobku w Krzyżu Wielkopolskim 

 

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/270/2021 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 25 

marca 2021 roku ustala się dzienną opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do dziesięciu godzin 

dziennie w Żłobku, w wysokości 1,1 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłata jest zaokrąglana do pełnych złotych, 

zgodnie z przepisami art. 63 Ordynacji podatkowej, to jest 31 zł za dzień. Dodatkową opłatą 

będzie opłata za wyżywienie. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą opłat za pobyt dziecka w 

Żłobku w Krzyżu Wielkopolskim.  

 

………………………………………………….. 

Podpis i data rodziców/opiekunów prawnych 

 


