
            

         Morąg,……………………. 
 

...............................................................................................                                                   
         (imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

.............................................................................................. 

                         (adres zamieszkania) 

 

.............................................................................................. 

             (tel. kontaktowy matki/prawnego opiekuna) 

 

…………………………………………………………….. 

             (tel. kontaktowy  ojca/prawnego opiekuna) 

 

        

 

 

         Dyrektor 

      Przedszkola nr 6  

„Pod Zielonym Parasolem”  

w Morągu 

 
 

 

 

DEKLARACJA 
 

 

 

 W związku z wykonywaną czynnie pracą zawodową, zgłaszam na dyżur wakacyjny      

w miesiącu lipcu 2021 r. moje dziecko:  

 

................................................................ ur. ……………….  PESEL……………………… .  
          (imię i nazwisko)                             
 

Będzie ono  uczęszczało do przedszkola  w  okresie  

 

od…………………………………………… do ……………………….. …………………… 

 

Jednocześnie deklaruję, że opłatę za świadczenia udzielane przez placówkę  oraz za  wyży-

wienie dziecka, uiszczę do 5–go lipca 2021r( z góry), na numery kont Przedszkola  nr 6 „Pod 

Zielonym Parasolem” w Morągu. 

 

Nr konta za wyżywienie:       67 1160 2202 0000 0001 7408 2103 

 

Nr konta za „eksploatację”: 14 1160 2202 0000 0000 6193 4567 

 
 

 

....................................................................................                                                                                                       

(czytelne podpisy  rodziców/prawnych opiekunów  

 

 



Morąg,……………………. 
 

............................................................................................                                                   

     (imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów) 
 

........................................................................................... 

                          (adres zamieszkania) 

 

........................................................................................... 

         (tel. kontaktowy matki /opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………….. 

             (tel. kontaktowy ojca/opiekuna prawnego) 

 

        

 

 

         Dyrektor 

       Przedszkola nr 2 

 w Morągu 

 
 

 

 

DEKLARACJA 
 

 W związku z wykonywaną czynnie pracą zawodową, zgłaszam na dyżur wakacyjny            

w miesiącu sierpniu  2021 r. moje dziecko:  

 

................................................................ ur. ……………….  PESEL……………………… .  
          (imię i nazwisko)                             
 

Będzie ono  uczęszczało do przedszkola  w  okresie   

od………………………….. do ……………………………………………………………….. 

Jednocześnie deklaruję, że opłatę za świadczenia udzielane przez placówkę                                

oraz za  wyżywienie dziecka uiszczę do 5–go sierpnia 2021r.( z góry), na konta  Przedszkola 

nr 2 w Morągu. 

 

Nr konta za wyżywienie:  26 1160 2202 0000 0001 7408 1968 

 

Nr konta za „opłata stała”: 32 1160 2202 0000 0000 6193 4534 

 

 

 

 

 

....................................................................................                                                                                                    

(czytelne podpisy  rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu i świadczeniu czynnie pracy zawodowej  

w okresie wakacyjnym (lipiec 2021r.) 

         

Matka/opiekun prawny dziecka: …………………..……………………………………… 
                         imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 

a) jestem zatrudniona na podstawie1) …………………………………………….......................   
                                rodzaj umowy 
 

w  ………………………………………………………………………………………………. 
           nazwa i adres zakładu pracy z numerem telefonu 

 

b) pobieram naukę w trybie dziennym …………………………………………………………. 
                                                                                                           nazwa i adres szkoły, uczelni z numerem telefonu 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
       
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………….…                   ….……….………………….. 
                 miejscowość, data                              czytelny podpis 
 
 
 

Ojciec/opiekun prawny dziecka: …………………..………………………………………… 
                         imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 

a) jestem zatrudniony na podstawie1) …………………………………………….......................   
                                rodzaj umowy 
 

w  ………………………………………………………………………………………………. 
           nazwa i adres zakładu pracy  z numerem telefonu 

 

b) pobieram naukę w trybie dziennym …………………………………………………………. 
                                                                                                     nazwa i adres szkoły, uczelni z numerem telefonu 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………….….…                               ………………..…………….. 
                   miejscowość, data                               czytelny  podpis  
 

 

 
1) Dotyczy: pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania nauki w trybie dziennym.  



OŚWIADCZENIE 

 

rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu i świadczeniu czynnie pracy zawodowej  

w okresie wakacyjnym ( sierpień 2021r.) 

         

Matka/opiekun prawny dziecka: …………………..……………………………………… 
                         imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 

a) jestem zatrudniona na podstawie1) …………………………………………….......................   
                                rodzaj umowy 
 

w  ………………………………………………………………………………………………. 
           nazwa i adres zakładu pracy z numerem telefonu 

 

b) pobieram naukę w trybie dziennym …………………………………………………………. 
                                                                                                           nazwa i adres szkoły, uczelni z numerem telefonu 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
       
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………….…                   ….……….………………….. 
                 miejscowość, data                              czytelny podpis 
 
 
 

Ojciec/opiekun prawny dziecka: …………………..………………………………………… 
                         imię i nazwisko 

Oświadczam, że: 

a) jestem zatrudniony na podstawie1) …………………………………………….......................   
                                rodzaj umowy 
 

w  ………………………………………………………………………………………………. 
           nazwa i adres zakładu pracy  z numerem telefonu 

 

b) pobieram naukę w trybie dziennym …………………………………………………………. 
                                                                                                     nazwa i adres szkoły, uczelni z numerem telefonu 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………….….…                               ………………..…………….. 
                   miejscowość, data                               czytelny  podpis  
 

 

 
1) Dotyczy: pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobierania nauki w trybie dziennym.  


