
UCHWAŁA NR XVI.119.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 30 stycznia 2020 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM ETAPIE 
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH 
GMINA BRAŃSZCZYK JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 131 ust. 2, ust. 4 i ust. 6, art. 150 ust. 1 i ust. 2, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1. 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę 
kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując 
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII.199.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk jest 
organem prowadzącym.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XVI.119.2020 

              Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brańszczyk 

jest organem prowadzącym wraz z listą dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów. 

 

 

Lp. Kryterium wraz z punktacją Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1 Dziecko obojga rodziców pracujących, 

uczących się w trybie dziennym, prowadzących 

gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą. Kryterium stosuje się również do 

pracującego zawodowo lub uczącego się w 

trybie dziennym rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko-20 punktów 

Oświadczenie  rodziców o zatrudnieniu na 

podstawie  umowy o pracę i umowy 

cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa 

rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub nauki w trybie dziennym. 

2 Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego 

się w trybie dziennym, prowadzącego 

gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców 

wspólnie wychowujących dziecko-10 punktów 

Oświadczenie  rodziców o zatrudnieniu na 

podstawie  umowy o pracę i umowy 

cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa 

rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub nauki w trybie dziennym. 

3 

 

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do tego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego lub szkoły na terenie Gminy 

Brańszczyk- 5  punktów 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka 

 

4 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 

 a) w przypadku dochodu w wysokości 

mniejszej lub równej 100% kwoty, o której 

mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 punkt  

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w 

rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości 

dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

kandydata 
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b) w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100% kwoty, o której mowa              

w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę 

kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 

dziecka.  

 

Wzór:  

 
    100% kwoty, o której mowa w art 5 ust.1  

         ustawy o świadczeniach rodzinnych       =   liczba    

      dochód netto na osobę w rodzinie dziecka punktów 
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Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XVI.119.2020 

                  Rady Gminy Brańszczyk  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

…………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 Adres do korespondencji 

 

Dyrektor 
 

……………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek 

 
 
 
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  

w szkole podstawowej 1 w roku szkolnym ………..../………….. 

 

 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców2 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. 
Imię/imiona i nazwisko  

kandydata 
 

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 

w przypadku braku numeru PESEL - serię i 
numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodziców3 

kandydata 

matki  

ojca  

 
1  Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica  

kandydata. 
2  Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-7 tabeli, natomiast 

dane w punkcie 8 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać 
obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 8, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowania się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3  Zgodnie z art. 4 pkt  19 ustawy Prawo oświatowe, pod pojęciem rodziców, należy rozumieć także prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
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5. 
Adres miejsca zamieszkania  

kandydata4 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica 
 

 

ulica  

nr domu/mieszkania  

6. 
Adres miejsca zamieszkania  

matki 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/mieszkania  

7. 
Adres miejsca zamieszkania  

ojca 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

 nr domu/mieszkania  

8. 

Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata - o ile je posiadają 

matki 

telefon do kontaktu  

adres poczty 

elektronicznej  

ojca 

telefon do kontaktu  

adres poczty 

elektronicznej 
 

 

II – Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych 

jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne5 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej publicznej 

jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanych6. 

 

 
4  Zgodnie z art. 131 ust. 1 Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 
obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
5  Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. 
6  Zgodnie z Art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej 
do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać. 
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1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej 

……………………………………………………………………………………………….………………………………. 
adres przedszkola/szkoły podstawowej 

2. Drugi wybór 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej 

………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
adres przedszkola/szkoły podstawowej 

3. Trzeci wybór 

……………………………………………………………………………………………….………………………………. 
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej 

……………………………………………………………………………………………….………………………………. 
adres przedszkola/szkoły podstawowej 

 

 

 

III – Informacja o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie Prawo 

oświatowe7
 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak x 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Tak *) Nie *) 

1. 
Wielodzietność8 

rodziny kandydata 
Oświadczenie9 o wielodzietności rodziny kandydata. 

  

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie10 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 2016 r., 

poz. 2046 z późn. zm.). 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

3. 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

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 2016 r., 

poz. 2046 z późn. zm.). 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

 
7  Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
8  Zgodnie z Art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe definicja wielodzietności rodziny, oznacza rodzinę wychowującą 
troje i więcej dzieci. 
9  Zgodnie z Art. 150 ust. 2 pkt 1 lit a, ust. 6 ustawy Prawo oświatowe Oświadczenie musi zawierać klauzulę o następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia.” 
10  Zgodnie z Art. 150 ust. 2 pkt 1 lit b ustawy Prawo oświatowe 
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4. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców  

kandydata 

Orzeczenia 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 z późn. zm.). 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

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 2019 r., 

poz. 1172 z późn. zm.). 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

6. 

Samotne11  

wychowywanie  

kandydata w 

rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie12 o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

7. 
Objęcie kandydata  

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodną 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.). 
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 

  

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak x 

 

Do wniosku dołączam dokumenty13 potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w punkcie: ….. 

 

IV – Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący14 

 

L.p. Kryterium 

Zgłoszenie  

kryterium do oceny 

Tak/Nie * 

1. 

Dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, 
prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium 
stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie 
dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 

  

 
11  Zgodnie z Art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza 
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
12  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane 
jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dzieci (patrz pkt 11). 
13  Zgodnie z Art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez 
kandydata kryteriów. 
14  Zgodnie z Art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 
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2. 
Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, 
prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium 
stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko 

  

3, 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły na 
terenie Gminy Brańszczyk 

  

4. Dochód na osobę w rodzinie dziecka   

* we właściwej rubryce (Tak/Nie) należy wstawić znak x 

 

Do wniosku dołączam dokumenty15 potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w 

punkcie: ……………. 

 

Pouczenie 

 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych form wychowania przedszkolnego wskazanych 

w II części wniosku. 

 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.                

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie               

o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r.              

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych   i  mojego dziecka: ………………………………… dla potrzeb związanych                  z 

postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole.   

 

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

                  data                                                                                               czytelny podpis rodzica 

 

 
15  Zgodnie z art. 150 ust. 2 oraz Art. 131 ust. 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające 
spełnianie przez kandydata kryteriów. 
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Zał. nr 1 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

 

 

………………………..…………………………..………… 

                       (imię i nazwisko rodzica)  

 

…….………………………….………………………..…… 

                                      (adres)  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA 

  

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że:  

 

1.Matka dziecka:  

 jest zatrudniona  na podstawie umowy o pracę, 

 jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

 odbywa studia dzienne,  

 prowadzi działalność rolniczą, 

 działalność gospodarczą16 

 

2.Ojciec dziecka: 

 jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  

 jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

 odbywa studia dzienne,  

 prowadzi działalność rolniczą,  

 działalność gospodarczą17 

 

 

 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 
16  Właściwe zaznaczyć  
17  Właściwe zaznaczyć 
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Zał. nr 2 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

      

                                   

………………………..…………………………..…………  

                       (imię i nazwisko rodzica)  

 

…….………………………….………………………..…… 

                                      (adres)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA  

 DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB SZKOŁY  

NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK 

 
 

 

Ja niżej podpisana/y  

oświadczam, 

 

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………..…………………...……..,  

                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

którego rodzeństwo jest przedszkolakiem/uczniem szkoły na terenie Gminy Brańszczyk. 

 

Dzieci uczęszczają do:  

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia 

Grupa, do której 

uczęszcza rodzeństwo/ 

klasa, do której uczęszcza 

rodzeństwo/typ szkoły 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

                                                                 

 

                                                                

      …………………………………………………………………… 

             (czytelny podpis rodzica) 
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 Zał. nr 3 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

 

 
………………………..…………………………..…………  

                       (imię i nazwisko rodzica)  

 

…….………………………….………………………..…… 

                                      (adres)  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O DOCHODZIE NA OSOBĘ W RODZINIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

           (imię i nazwisko kandydata) 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

( Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 

miesięczny dochód1 w przeliczeniu na osobę w rodzinie kandydata wynosi:………………………… zł 

słownie:……………………………………………………  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                           ………………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

 

 

1 Zgodnie z art. 131 ust. 9-10 ustawy Prawo oświatowe: 

• przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy 

wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,  

• pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), z tym że w przypadku przychodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), pomniejsza się je o koszty 

uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
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 Zał. nr 4 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

 

 

 
 

………………………………………………   …………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                          (miejscowość, data)  

 

 ………………………………………………  
(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności w rodzinie 

 
 

* …………………………………………………………………….……….….. 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz nr orzeczenia) 

 

* …………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz nr orzeczenia) 

 

* ………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz nr orzeczenia) 

 

kandydata …………………………………………………….…… 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

jest / są* niepełnosprawny/  i niniejszy fakt potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności/ 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/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 z późn. zm.).*  

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia 

                                                                        

.                                                                                

 

 ………………………………………… 
                                                                                                  (czytelny podpis rodzica)  

 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 5 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………   …………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                          (miejscowość, data)  

 

 ………………………………………………  
(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO  

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
 

oświadczam, że w mojej  rodzinie wychowuję: …………………….. dzieci. 

(podać liczbę dzieci) 

 

 

Oświadczam, ęe podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
                                                                                                  (czytelny podpis rodzica)  
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 Zał. nr 6 do wniosku                                                                                                                            

o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej 

 
 

 

 

………………………………………………   …………………………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                                          (miejscowość, data)  

 

 ………………………………………………  
(adres zamieszkania) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ 

NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM 

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, 

 

że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka ………………..……….………………..,  

                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

………………………………. samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym 

samotnie gospodarstwo domowe.  

 

Jestem: 

1) panną/kawalerem, 

2) wdową/wdowcem, 

3) w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

4) osobą rozwiedzioną, niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………….. 
                                                                                                    (czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wskazania pkt. 2-4 wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających sytuację składającego 

oświadczenie. 
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