
 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW ZAWARTYCH                    

W REGULAMINIE REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W STĘSZEWIE 

 
P-le/4211-1/17 

 
Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje 

lub więcej dzieci 

Oświadczenie - załącznik nr 1 do wniosku. 

 

 

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością  

 

 

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane bez względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie                       

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. 

nr 127, poz.721 z późn.zm.) w oryginale 

lub w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem przez rodziców/ 

opiekunów prawnych dziecka oraz 

oświadczenie o niepełnosprawności – 

załącznik nr 2 do wniosku. 

Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, 

wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 

egzystencji na podstawie odrębnych przepisów 

 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec 

której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do 

pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

 

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność lub znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 

 

Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie 

wychowującej 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu ( w oryginale lub w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka) 

oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka – załącznik nr 3 

do wniosku. 

Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9.06.2011r., o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. 

poz. 135, z 2012r. poz1519 oraz z 2013r, 

poz. 154 i 866) w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

oraz oświadczenie – załącznik nr 4 do 

wniosku. 

Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą 

działalność gospodarczą lub uczą się w trybie 

dziennym  

Zaświadczenie obojga rodziców  o 

zatrudnieniu  lub wydruk z Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego (wykonany nie wcześniej niż na 

3 dni przed złożeniem wniosku), 

zaświadczenie z uczelni - załącznik nr 5 do 

wniosku lub zaświadczenie wydane przez 

zakład pracy. 



 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 

przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej w 

tym samym obwodzie co przedszkole 

 

Oświadczenie – załącznik nr 6 do wniosku. 

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w 

czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i korzysta z 

trzech posiłków dziennie 

Oświadczenie- załącznik nr 7 do wniosku. 

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność 

gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym 
Oświadczenie  jednego z rodziców   o 

zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 

gospodarczej  lub pobieranie nauki w 

trybie dziennym – załącznik nr 8 do 

wniosku. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

Kopia orzeczenia sądu rodzinnego 

ustanawiającego nadzór kuratora lub 

zaświadczenie wydane przez ośrodek 

pomocy społecznej  o objęciu rodziny 

wsparciem asystenta rodziny.  

Odprowadzanie przez rodziców  (opiekunów 

prawnych) kandydata podatku dochodowego w Gminie 

Stęszew  

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku 

dochodowego w gminie Stęszew – 

załącznik nr 9 do wniosku.  

 


