
             INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 

I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE 

 

Należy wstawić X w kolumnie „spełnianie kryterium”. 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

 

Spełnienie 

kryterium 

 

 

1 
Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą 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 

  

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 2018 r. poz. 511 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 

  

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 2018 r. poz. 511 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 

  

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 2018 r. poz. 511 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 

  

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 

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 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej, jako 

definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

  

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 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 

  

Oświadczenia wnioskodawcy Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku                      

oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Zobowiązuje się dostarczyć w dniu składania oryginału świadectwa ukończenia szkoły - 2 fotografie kandydata. 

 

 

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

                                                                           Podpisy obojga rodziców (prawnych opiekunów) 


