
 
Informacja  o  spełnianiu  kryteriów  ex-aequo określonych  w  ustawie  Prawo  oświatowe  

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie  
Zgodnie z art. 134  ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane 
są pod uwagę kryteria wymienione w poniższej tabeli.  

 

  
Dokumenty potwierdzające 

Zgłoszenie 
  

kryterium do 
L.p. Kryterium spełnianie kryterium (art. 150 ust.2 

oceny – wpisać   
pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe)   TAK*    

 Wielodzietność rodziny kandydata   

1. 
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i Oświadczenie o wielodzietności  

więcej dzieci - art.4 pkt 42ustawy Prawo rodziny kandydata 
 

  

 oświatowe)   

2. Niepełnosprawność kandydata 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia  
specjalnego wydane ze względu na  

   

  niepełnosprawność, orzeczenie o  
   

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców niepełnosprawności lub o stopniu  

kandydata niepełnosprawności lub orzeczenie 
 

  
  

równoważne w rozumieniu przepisów 
 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców 
 

4. 
ustawy z dnia 27.08.1997r. o  

kandydata rehabilitacji zawodowej i społecznej 
 

  
  

oraz zatrudnianiu osób 
 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa 
 

5. 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r,  

kandydata poz. 2046 i 1948) 
 

  
    

 Samotne wychowywanie kandydata w   

 rodzinie   

 (oznacza to wychowywanie dziecka przez Prawomocny wyrok sądu rodzinnego  

 pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę orzekający rozwód lub separację lub  

6. 
pozostającą w separacji orzeczonej akt zgonu oraz oświadczenie o  

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę samotnym wychowaniu dziecka oraz 
 

  

 rozwiedzioną, chyba że osoba taka niewychowywaniu żadnego dziecka  

 wychowuje wspólnie co najmniej jedno wspólnie z jego rodzicem  

 dziecko z jego rodzicem dzieci - art.4 pkt   

 43 ustawy Prawo oświatowe),   

  Dokument poświadczający objęcie  

  dziecka pieczą zastępczą zgodnie z  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
ustawą z dnia 09.06.2011r. o  

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
 

   

  zastępczej (Dz U z 2016r. poz. 575,  

  1583 i 1860)  

 
*Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium wpisz TAK i 
dołącz dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

 

1. Dokumenty wyszczególnione w tabeli ( punkt od 2-7) mogę być składane w oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata.  

2. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 6 tabeli składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
Oświadczenia powinny zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 150 ust.6 
ustawy Prawo oświatowe) 

 
 



Załącznik do wniosku 
 

 

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Ja ……………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) 

 

Ja ………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam/y, że kandydat (imię i nazwisko) …………………………. zgłoszony do szkoły na 

rok szkolny …………….. jest członkiem rodziny wielodzietnej, wraz z dzieckiem rodzina liczy ….…. 
członków ( w tym ……… dzieci) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. * 

 
* Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust.6 
ustawy Prawo oświatowe). 
 
 
 

 

Tarnowskie Góry, dnia ............. 

 
 
 
 

………………………… 

 
 
 

 

…..…………..…………..  
(podpis matki/opiekunki prawnej) 

 
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 

 

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 

 

Ja ……………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję kandydata (imię i nazwisko) …………………………………….  
zgłoszonego do szkoły na rok szkolny …………….. i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. * 

 
* Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust.6 
ustawy Prawo oświatowe). 

 
 
 
 

Tarnowskie Góry, dnia ............. …………………..……………..  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

UWAGA:  
Rodzice wypełniają tylko te oświadczenia, która komisja rekrutacyjna powinna brać pod uwagę 

w procesie rekrutacji jako dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium. 


