
  

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych  - rekrutacja 

dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  
  

Lp. 

Kryterium 
(art. 131 ust. 2 i 3 

ustawy Prawo 

oświatowe) 

Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów 

ustawowych (art. 150 ust. 2 pkt 1 Prawo oświatowe)  

1.  Wielodzietność 

rodziny kandydata  
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie 

wielodzietnej (Wielodzietność rodziny kandydata oznacza 

rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 

– w rozumieniu art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).  

 2.  Niepełnosprawność 

kandydata  
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.  

 
Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

 3.  Niepełnosprawność 

jednego z rodziców/ 

prawnych 

opiekunów  

kandydata  

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 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).  

  
Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców/ 

prawnych 

opiekunów  

kandydata 

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 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).  

  
Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata. 

  

  
  

 

 
 



 

5.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata  
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 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).  

  
Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

 6.  Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie  

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 (Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy 

Prawo oświatowe).  

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg 

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

 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 2022 r. poz.  

447 z późn. zm.).  

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.  

  


