
Oświadczenia rodziców / opiekunów  
KANDYDATA  na zajęcia w Pałacu Młodzieży - PCE w Szczecinie  

w roku szkolnym 2014/2015 
 

* właściwą rubrykę zakreślić krzyżykiem 
 

L.p. Treść oświadczenia TAK * NIE* 
1. Oświadczam, że wraz z dzieckiem zamieszkuję Gminę Miasto Szczecin. 

Rodzice – należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

  

2. Oświadczam, że jestem / jesteśmy rodziną wielodzietną. 
Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

  

3. Oświadczam, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 
W przypadku, gdy dotyczy, załączyć kopię orzeczenia. 

  

4. Oświadczam, że członkowie rodziny posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  
(matka, ojciec, rodzeństwo).W przypadku, gdy dotyczy, załączyć kopię 
orzeczenia. 

  

5. Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko i nie wychowuję wspólnie co 
najmniej jednego dziecka z jego rodzicem 
.................................................................................................... 
(imię, nazwisko i PESEL dziecka) 
Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem. 

  

6. Dziecko jest wychowankiem placówki opiekuńczo – wychowawczej. 
Adres placówki.................................................................................... 

  

 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
Szczecin, ...................................                     ............................................................. 

         (data)     podpis osoby składającej oświadczenie 
 

Decyzja o kwalifikacji KANDYDATA na zajęcia  
w Pałacu Młodzieży - PCE w Szczecinie w roku szkolnym 2014/2015 

Postanawia się zakwalifikować

 

 dziecko na zajęcia w Pałacu 
Młodzieży PCE w Szczecinie. 

Szczecin, dnia………………. 2015 r.   
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:  

1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
3. .............................................................................. 

Postanawia się nie zakwalifikować Szczecin, dnia………………. 2015 r.   
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej:  

 dziecko na zajęcia w Pałacu 
Młodzieży PCE w Szczecinie ze względu na: 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
3. .............................................................................. 

 Postanawia się zakwalifikować dziecko decyzją Dyrektora Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie: 
 
 
Szczecin, dnia………………. 2015 r.                 Podpis Dyrektora: ........................................................    

 

Nazwisko i imię kandydata na zajęcia:  

Pesel dziecka:  

Nazwisko i imię matki dziecka:   

Nazwisko i imię ojca dziecka:  

Adres zamieszkania rodzica: 

kod / miejscowość /   

ulica / nr domu/ mieszkania  


