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ZAŁĄCZNIK 4 do Regulaminu Rekrutacji 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

Lp. Kryterium Dokumenty1 potwierdzające spełnianie kryteriów  USTAWOWYCH (Etap I) 

1. Wielodzietność rodziny kandydata  Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata (zał. 6) 

Wielodzietność w rodzinie oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci. 

 

2. 

Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata) 

 

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) -  (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata)  

 

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)   -   (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata)  

 

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) -  (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica) 

 

6. 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz Oświadczenie² o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. 7)                                                                                                                                              
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 
kandydata) 

 

7. 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)                                 
(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata) 

Lp. Kryterium Dokumenty3 potwierdzające spełnianie kryteriów  SAMORZĄDOWYCH (Etap II) 

1. Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów 

pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne, rodziców studiujących lub 

uczących się w systemie dziennym  

Oświadczenie rodziców²  

2. 
Dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu lub w 

szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym 

Na podstawie złożonej do dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, „Wniosku o przyjęcie 
do kl. I” lub na podstawie Księgi Uczniów. 

3. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej 

położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania 

kandydata i jego rodziców / prawnych opiekunów 

Oświadczenie rodziców²  

4. Jedno z rodziców / prawnych opiekunów pracuje, 

prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo 

rolne, studiuje lub uczy się w systemie dziennym, 

drugi rodzic nie pracuje 

Oświadczenie rodziców²   

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art.150 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe; 
2-Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 


