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Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty 
i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

* Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego 

kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające 

spełnianie tego kryterium 

L.p. 

1 

Kryterium 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

3 

Zgłoszenie kryterium 

do oceny  Tak*) 

4 

1. Wielodzietnośd rodziny 

kandydata 

 Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawnośd kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawnośd lub 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 zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

3. Niepełnosprawnośd  

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 zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

4. Niepełnosprawnośd  

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 zgodnośd z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

5. Niepełnosprawnośd  

rodzeostwa 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 zgodnośd z oryginałem  przez rodzica 
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6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 2 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie3 o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za 

zgodnośd 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 zgodnośd z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………................ 

 Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem gminy Osjaków 

* Jeżeli chcesz, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego 

kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.p.

1 

Kryterium 

2 

Zgłoszenie kryterium do 

oceny  Tak
*) 

3 

1. Dziecko obojga rodziców pracujących /studiujących w systemie stacjonarnym 

z udokumentowaniem zatrudnienia/ studiowania 

 

2. Dziecko wychowywane przez obojga rodziców, z których jeden pracuje lub studiuje 

w systemie stacjonarnym 

 

3. Rodzeostwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym 

 

4. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin  

1. Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez 

dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ………..................……….  

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione obok osoby (poza rodzicami 
/opiekunami prawnymi). 

1............................................................... 

2 .............................................................. 

3 .............................................................. 
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Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu 

jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach z religii organizowanych w oddziale przedszkolnym  

Tak *        Nie * 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w oddziale przedszkolnym  :  

Tak *  Nie * 

Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej szkoły (gminy) , w prasie itp. wizerunku mojego 

dziecka.   Tak *        Nie * 

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez pielęgniarkę okresowej kontroli stanu zdrowia oraz higieny 

osobistej mojego dziecka, w tym sprawdzanie w razie konieczności głowy dziecka, na badanie przesiewowe 

i profilaktyczne przewidziane dla dzieci    Tak *     Nie *  

Zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień statutu szkoły. 

 regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców . 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego  osobiście lub przez osobę  zgłoszoną 

powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 zobowiązuje się do niezwłocznego informowania oddziału przedszkolnego  na piśmie o zmianach danych 

osobowych, danych adresowych. 

 zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania oddziału przedszkolnego, z miesięcznym 

wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu  

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do celów 

związanych z realizacją zadań statutowych oddziału przedszkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr. 101, poz 926 z późniejszymi 

zmianami). Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Powstaoców Styczniowych w Osjakowie. 

Mam  świadomośd  przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję 

dobrowolnie. 

Uprzedzony  od  odpowiedzialności   karnej  z art. 233 kodeksu  karnego  oświadczenia, że  podane powyżej dane  

są  zgodne ze stanem  faktycznym.  

*niepotrzebne skreślid 

                                                                                                                       ……………………………………………. 

                                                                                                                               (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (DYREKTORA) 

 

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………………… 

 

1. Zakwalifikowała dziecko do oddziału przedszkolnego  ………………………………… 

2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu………………………………………………………………... 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji                                                                             Podpis Członków Komisji 

………………………………………….                                                               …………………………………. 

                                                                                                                                …………………………………. 

                                                           …………………………………. 

                                                              (pieczątka i podpis dyrektora) 


