
Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie 

oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
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*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium w kolumnie czwartej 

tego kryterium napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej dołącz do wniosku dokumenty 

potwierdzające spełnianie tego kryterium. 

Lp. 

1 

Kryterium 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

3 

Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny TAK*) 
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1. 

Wielodzietność 

rodziny kandydata Oświadczenie
2
 o wielodzietności kandydata   

2. 

Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność lub 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).  

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty.   

3. 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub 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 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.). 

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty.   

4. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub 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 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.). 

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty.   

5. 

Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.).  

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty.   



6. 

Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie 
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Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
4
 o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem.  

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty..     

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 

2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. poz.154 

i 866).  

 
Kopia poświadczona za zgodność przez osobę przyjmującą 

dokumenty.   

8. 

 Rodzeństwo 

kandydata 

realizujące 

obowiązek szkolny 

w SP4 -   

9. 

 Miejsce pracy co 

najmniej jednego z 

rodziców w 

obwodzie  

 Dokument poświadczający miejsce zakładu pracy 

rodzica   

10. 

Dogodne położenie 

szkoły w stosunku 

do zamieszkania 

kandydata (odległość 

najkrótszą drogą nie 

dalej niż 3 km od 

szkoły) 

Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły w stosunku 

do miejsca zamieszkania kandydata 

 

11. 

Kandydat uczęszczał 

do oddziału 

przedszkolnego w 

SP4 - 

 

12. 

 Kandydat 

zamieszkuje w 

obwodzie SP4 

 Oświadczenie o zamieszkiwaniu w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 4   
 

Do wniosku dołączam dokumenty
5
 potwierdzające spełnianie 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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

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

jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach.  



Oświadczenie wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym 
6
. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  

i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie  

z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

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

     Data                 Czytelny podpis wnioskodawcy (rodzica kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Zgodnie z art. 20c ust 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających 

warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsca w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli.  

2
 Zgodnie z art. 20 t ust. 6 ustawy o systemie Oświaty, 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. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowania dziecka oznacza 

wychowanie dziecka przez pannę, kawaler, 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. 

4
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 3.). 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 
5 

Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie Oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez kandydata kryteriów. 

 
6
 Zgodnie z art. 233  § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

 

 


