
 

Oświadczenie 

o spełnianiu kryteriów przyjęcia do oddziału przedszkolnego przy Publicznej 

Szkole Podstawowej „Mileszki” prowadzonej przez Stowarzyszenie 

„Towarzystwo Oświatowe Mileszki” 

 
KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MILESZKI 

(proszę zaznaczyć znakiem X odpowiednio odpowiedź TAK lub NIE) 

 Kryteria według liczby punktów 
liczba 

punktów 
TAK NIE 

1.  Dziecko, które uczęszczało do oddziału rocznego 

przygotowania przedszkolnego w szkole, w której prowadzona 

jest rekrutacja. 

 

20   

2.  Niepełnosprawność kandydata  

 
20   

3.  Dziecko, którego rodzeństwo spełnia /spełniało obowiązek 

szkolny w PSPM 
10   

4.  Dziecko z rodziny wielodzietnej 

 
10   

5.  Dziecko rodziców/opiekunów pracujących w niedalekiej 

odległości od szkoły lub w szkole 

 

5   

6.  Dziecko rodziców/opiekunów samotnie je wychowujących 

 
5   

 

Razem punktów: 
 

70 

  

Kryterium dodatkowe 

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia przy równej liczbie uzyskanych punktów przez 

kilku kandydatów decyduje spełnianie kryterium o wyższej wadze. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

 Podpis matki/opiekunki prawnej 

 

 

L.p. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie  powyższych kryteriów 

1.  Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w PSPM.           Oświadczenie 

2.  Niepełnosprawność kandydata 

Dokumenty:  Poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata kopie  

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności. 

3.  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do PSPM                        Oświadczenie 

4.  Dziecko z rodziny wielodzietnej.                                                                         Oświadczenie 

5.  Kandydat, dla którego szkoła jest najbliższa pracy jednego z rodziców.          Oświadczenie  

6.  Rodzice kandydatów samotnie wychowujących dziecko/dzieci.                         Oświadczenie

                                                     

 

Podpis matki/opiekunki prawnej 

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego 



 
W przypadku posiadania: 

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego 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.), 

2. prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz 

oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem, 

3. dokumentu poświadczającego 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 z 2013 r. poz. 154 i 866) -  

 

powyższe dokumenty należy złożyć w: 

 

 oryginale,  

 notarialnie poświadczonej kopii,  

 w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

 w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  

w wybranej szkole zgodnie z ustalonymi przez nią terminami. 


