Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Warszawa……. …………………………
(data)

………………………………………………………………
( imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że niżej wymienione kryteria dotyczą mnie lub mojego dziecka kandydata do Przedszkola Specjalnego nr 208 w Warszawie:
Kryteria uwzględniane podczas II i III etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
w kolejnych rubrykach, przy każdym z kryteriów należy wstawić znak X
postawienie znaku X w rubryce z odpowiedzią TAK oznacza wypełnienie dodatkowego oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
Lp.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Tak
Nie

1.

2.

3.

4.

5.

Wielodzietność
rodziny
kandydata
kryterium określone w art. 131
ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe
–
oznacza
to
rodzinę
wychowującą troje i więcej
dzieci.
Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata.
kryterium określone w art. 131
ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata.
kryterium określone w art. 131
ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata.
kryterium określone w art. 131
ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie
- kryterium określone w art. 131
ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe
oznacza
to
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;

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997
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
1997 r.

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
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą- kryterium określone
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo
Oświatowe

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.)

Posiadanie przez kandydata
decyzji o odroczeniu
obowiązku szkolnego.
art. 36 ust. 4 i 7 ustawy
Prawo oświatowe

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o
odroczeniu obowiązku szkolnego na rok szkolny
2019/2020 poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.

Zamieszkanie
rodzica/ów
kandydata w m.st. Warszawie
i
rozliczanie
podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych
w
urzędzie
skarbowym na terenie m.st.
Warszawy
Kryterium określone w uchwale
nr XLI/1061/2017. Rady m.st.
Warszawy z dnia 09 lutego 2017
r. na podstawie art. 131 ust. 4-6
i 8 ustawy Prawo oświatowe

Kopia
spersonalizowanej
warszawskiej
karty
zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub
zaakceptowanych przez ZTM uprawniających do
przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego
ze zniżką, zawierających oznaczenie potwierdzające
uprawnienie do zniżki
„e-hologram” lub kopia
pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego
prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu
skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

Objęcie rodziny kandydata
nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny kryterium określone w uchwale
nr XLI/1061/2017. Rady m.st.
Warszawy z dnia 9 lutego 2017
r. ze zm. na podstawie art. 131
ust. 4-6 i 8 ustawy Prawo
oświatowe
Zatrudnienie,
wykonywanie
pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczenie się w
trybie dziennym, prowadzenie
gospodarstwa rolnego lub
działalności
gospodarczej
przez
obojga
rodziców
kandydata – dotyczy to również
rodzica
samotnie
wychowującego dziecko.
Kryterium określone w uchwale
nr XLI/1061/2017. Rady m.st.
Warszawy z dnia 09 lutego 2017
Dochód na osobę w rodzinie
kandydata.
Kryterium określone w uchwale
nr XLI/1061/2017. Rady m.st.
Warszawy z dnia 09 lutego 2017
r. na podstawie art. 131 ust. 4-6
i 8 ustawy Prawo oświatowe

1) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór
kuratora lub jego kopia.
2) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy
społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

1) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
2) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające
naukę w trybie dziennym.
3) Wydruk ze strony internetowej Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego.
4) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w
rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości
dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia
wysokości dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.

………………………….…………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

