
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH  W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIANIE

Należy wypełnić poniższe rubryki i dołączyć do wniosku wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów

1. Kryterium wielodzietności (troje dzieci w rodzinie i więcej)

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" należy wypełnić i podpisać poniższe oświadczenie:

Oświadczam1, że moja rodzina jest wielodzietna (troje dzieci w rodzinie i więcej). 

Wymienić imiona i nazwiska dzieci:

1. PESEL

2. PESEL

3. PESEL

4. PESEL

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

(miejscowość i data) (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka)

(czytelny podpis matki / opiekunki prawnej dziecka)

2. Niepełnosprawność kandydata

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" do wniosku należy dołączyć Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność lub 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573  ze zm.).

Oryginał, 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 kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

TAK NIE

W  przypadku  zaznaczenia  odpowiedzi  "TAK"  do  wniosku  należy  dołączyć  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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573  ze zm.).

Oryginał,  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 kandydata)

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK NIE

W  przypadku  zaznaczenia  odpowiedzi  "TAK"  do  wniosku  należy  dołączyć  Orzeczenia 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573  ze zm.).

Oryginał,  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 kandydata)



5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK NIE

W  przypadku  zaznaczenia  odpowiedzi  "TAK"  do  wniosku  należy  dołączyć  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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 573  ze zm.).

Oryginał,  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 kandydata)

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie2

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz wypełnić poniższe oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał,  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 kandydata)

OŚWIADCZENIE3  O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………………………………………………………… 
oraz że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

(miejscowość i data) (czytelny podpis matki/ojca lub opiekuna prawnego dziecka)

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK NIE

W  przypadku  zaznaczenia  odpowiedzi  "TAK"  do  wniosku  należy  dołączyć  Dokument  poświadczający objęcie  dziecka  pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze
zm.)

Oryginał,  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 kandydata

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GMINNYCH
Należy wypełnić poniższe rubryki i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów

1. Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w placówce publicznej od 1 września 2023 r. - wartość 20 pkt

TAK NIE

2. Oboje rodzice/opiekunowie kandydata pracujący – wartość 7 pkt

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu każdego z rodziców/ opiekunów.

3. Rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu gminnym od 1 września roku szkolnego, na który jest prowadzona 
rekrutacja – wartość 2 pkt

TAK NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" należy wymienić imiona i nazwiska rodzeństwa:

1.

2.



Oświadczam,  że  złożyłem/złożyłam  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania  przedszkolnego  w  tym  przedszkolu  przez  wyżej
wymienione rodzeństwo kandydata.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica  lub opiekuna prawnego dziecka)

4. Rozliczanie podatku dochodowego obojga rodziców kandydata w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem adresu 
zamieszkania na terenie gminy Brwinów – wartość 4 pkt

TAK NIE

5. Rozliczanie podatku dochodowego jednego z rodziców kandydata w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem 
adresu zamieszkania na terenie gminy Brwinów – wartość 2 pkt

TAK NIE

OŚWIADCZENIE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE 
SKARBOWYM W PRUSZKOWIE

Oświadczam, że z podatku dochodowego rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, wskazując miejsce zamieszkania na 
terenie gminy Brwinów.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego dziecka)

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO W URZĘDZIE 
SKARBOWYM W PRUSZKOWIE

Oświadczam, że z podatku dochodowego rozliczam się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, wskazując miejsce zamieszkania na 
terenie gminy Brwinów.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis matki lub opiekunki prawnej dziecka)

6. Dzienny pobyt kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – wartość 1 punkt za każdą godzinę

Deklarowany dzienny pobyt dziecka w placówce:  godzin dziennie*

*uwaga: tylko pełne godziny - maksymalna ilość godzin: 5

(miejscowość i data) (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka)

(czytelny podpis matki / opiekunki prawnej dziecka)



OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1781  ze zm.).

(miejscowość i data) (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka)

(czytelny podpis matki / opiekunki prawnej dziecka)

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:

Od 1 września  2018 roku dzieci 7-letnie są objęte  obowiązkiem szkolnym, a dzieci  6 -letnie obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego realizują wyłącznie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów*

*nie dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie 

 Szkoły podstawowe nie przyjmują dzieci 5-letnich

 Sugeruje się wybór oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z jej obwodem.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości powyższą informację. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka)

(czytelny podpis matki / opiekunki prawnej dziecka)

1 Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem  świadomy
odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia”.  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie  organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2 Definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz
pkt. 6). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.


