
ZAŁĄCZNIKI  

 

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów:  /zaznaczyć x/ 

 
 

Lp. 
Rodzaj zaświadczenia 

Zaznaczyć 
załączone X 

1.  Oświadczenie o wielodzietności  rodziny kandydata  (troje i więcej dzieci).  

2.  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność.  

dziecka  

rodzeństwa  

3.  

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 2016r., 

poz. 2046 i 1948 ). 

dziecka  

rodzeństwa  

matki  

ojca  

4.  

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. 

 

5.  

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 2016 r. poz.575, 1583 i 1860  ). 

 

6.  
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  do szkoły podstawowej / 

oddziału przedszkolnego, do której składany jest wniosek. 

 

7.  

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  do szkoły funkcjonującej  

w szkole lub do przedszkola znajdującego się w pobliżu szkoły, do której 

składany jest wniosek. 

 

8.  
Oświadczenie o miejscu zatrudnienia /prowadzenia działalności 

gospodarczej lub o pobierania nauki w systemie dziennym. 

matki  

ojca  

9.  

Oświadczenie , że w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata (babcia, 

dziadek) wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnianiu dziecku 

właściwej opieki.  

 

 

Oświadczenie 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2204 ze zm.) za 

podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu w oparciu o przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1851 ze zm.).  

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                              Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) *) 

 

_______________________ 

 
*) Wymagany podpis obojga rodziców 

 


