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Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Węgrów 
 

(W przypadku spełnienia danego kryterium należy  wstawić w kolumnie obok znak X i dołączyć do 

wniosku stosowne dokumenty (oświadczenia) potwierdzające spełnianie wybranego kryterium) 

 

Informacje podstawowe  

Lp. Kryterium 

Potwierdzenie 

spełnienia 

kryterium** 

1. 

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 
załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny 
 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

 

2. 

Niepełnosprawność dziecka 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818, 2473). 
 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

 

3. 

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych          
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818, 2473). 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

 

4. 

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818, 2473). 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

 

5. 

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.). 
 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 

 

6. 

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 

załącznik: 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. 
 

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę 
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7. 

Objęcie dziecka pieczą zastępczą 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818).  

Dopuszcza się złożenia kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę. 

 

 

Informacje dodatkowe  

Lp. Kryterium 
Potwierdzenie 

spełnienia 

kryterium** 

1. 
Zatrudnienie* matki /opiekuna prawnego dziecka 
 

załącznik: oświadczenie 

 

2. 
Zatrudnienie* ojca /opiekuna prawnego dziecka 
 

załącznik: oświadczenie 

 

3. 
Deklarowana liczba godzin***   

4. 
Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola, do którego złożony został wniosek o 

przyjęcie dziecka. 
 

 

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę 

prowadzącą gospodarstwo rolne i osobę prowadzącą działalność gospodarczą. 

** - zaznaczyć wstawiając znak X 

*** - w kolumnie obok należy wpisać liczbę godzin 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………..              ………………………….. ….            …………………………………. 
         data                                podpis matki/opiekuna prawnego                podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


