
Informacja  o spełnianiu kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 
stosowanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

 
We właściwej rubryce  TAK/NIE przy każdym z 7 kryteriów wpisać znak „X” 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK NIE 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 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 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie               
z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo 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 2019 r. poz. 1172  
ze zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

4. Niepełnosprawność 
obojga 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 2019 r. poz. 1172 ze zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

5.  Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, 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 2019r. poz. 1172 ze zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata  
w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem (składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a §1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo 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 2019 r. poz. 1111 ze zm.) 
 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a §1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, albo kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata 

  

 
Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w punkcie: ..................................  



Informacja o spełnianiu kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe 
przez  Radę Gminy Sieroszewice dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  
 
We właściwej rubryce  TAK/NIE przy każdym z  kryteriów wpisać znak „X” 
 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium TAK NIE 

1. Kandydat, którego oboje rodzice 
pracują zawodowo lub prowadzą 
działalność gospodarczą  
albo gospodarstwo rolne lub pobierają 
naukę w systemie stacjonarnym 

Oświadczenie rodziców kandydata  o zatrudnieniu 
lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo 
gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w 
systemie stacjonarnym 
 

  

2. Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza do danego przedszkola 

Oświadczenie rodziców kandydata  o uczęszczaniu 
rodzeństwa do danego przedszkola 

  

3. Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza do szkoły podstawowej,  
w obwodzie której ma siedzibę dane 
przedszkole 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do szkoły podstawowej, w obwodzie 
której ma siedzibę dane przedszkole 

  

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w punkcie: .................................. . 
 

 
 

 
 
                           .......................................... 
                                                      /podpis rodzica/ 
 


