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Załącznik do wniosku 

 

Oświadczenie kandydata niepełnoletniego 

o spełnieniu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe 

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie1 

 

We właściwej rubryce (Tak/Nie) 
przy każdym z kryteriów należy 

wstawić znak X 

Tak Nie Wymagane załączniki (dokumenty) Złożono 
(wypełnia 
komisja) 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata 

  Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny 
kandydata. 

 

2. Niepełnosprawność kandydata   Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności kandydata. 

 

3. Niepełnosprawność jednego  
z rodziców kandydata 

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopnie 
niepełnosprawności jednego z rodziców 
kandydata. 

 

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopnie 
niepełnosprawności obojga rodziców 
kandydata. 

 

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 

  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata. 

 

6. Samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie 

  Dokumenty: 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. 

 

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

  Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej. 

 

 
 

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

           miejscowość, data                                             podpis wnioskodawcy                              podpis rodzica/opiekuna 
   

 
 

Do wniosku dołączam dokumenty3 potwierdzające spełnianie wyżej zaznaczonych kryteriów. 

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

               miejscowość, data                                       podpis wnioskodawcy                               podpis rodzica/opiekuna 

 

 
 
 

                                       
1 Zgodnie z art. 141 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego uzyskanych 

przez kandydatów w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2. 
2 Zgodnie z art. 150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
3 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów. 


