
OŚWIADCZENIA – ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola w Siedlcu 

na rok szkolny 2016/2017 
 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, co następuje (*): 

 1. Rodzina moja liczy troje lub więcej dzieci i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa  
 

jesteśmy rodziną wielodzietną (ilość wychowywanych dzieci: .......). 

 2. Dziecko ………………..…….………… jest osobą niepełnosprawną. 
                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 3. Jeden z rodziców dziecka …………….…………..……….  jest osobą niepełnosprawną. 
                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 4. Oboje rodziców dziecka …………….………………… są osobami niepełnosprawnymi. 
                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 5. Dziecko …………………………………. posiada niepełnosprawne rodzeństwo. 
                                        (imię i nazwisko dziecka) 

 6. Samotnie wychowuję dziecko ………………………..……….. oraz nie wychowuję żadnego 
                                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 7. Dziecko ………………………………  jest objęte pieczą zastępczą. 
                                  (imię i nazwisko dziecka) 

 

 (*) Kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2156). 

 

Jeżeli kryterium jest spełnione,  należy po lewej stronie wpisać „X”, a do wniosku dołączyć: 

 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

kandydata lub rodzeństwa albo orzeczenia o niepełnosprawności dla każdej wskazanej osoby 

(w przypadku spełnienia kryteriów z pkt. 2-5); 

 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 (w przypadku spełnienia kryterium z pkt. 6); 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (w przypadku spełnienia kryterium 

z pkt.7). 
 

Dokumenty należy złożyć w postaci oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu 

lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica z datą i czytelnym podpisem. 

 

 

 

Siedlec, dnia……………                                                ……..………………………………….                                                
                                                                                                                        Podpis rodzica/prawnego opiekuna  


