
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA I ETAPU REKRUTACJI
Spełnienie kryteriów należy poświadczyć następującymi dokumentami:

1. Kryterium: Wielodzietność rodziny*:

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że ........................................................................................………..
(imię i nazwisko dziecka) 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z …................................................. dzieci. 
(wpisać liczbę dzieci w rodzinie) 

* - wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

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

............................................................................. 

............................................................................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)

2. Kryterium: Niepełnosprawność w rodzinie:

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że w rodzinie występuje niepełnosprawność (proszę zaznaczyć odpowiednie):

o Niepełnosprawność kandydata

o Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

o Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata

o Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Do wniosku dołączam:

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.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata;

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

............................................................................. 

............................................................................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)



3. Kryterium: Samotne wychowanie kandydata w rodzinie:

Oświadczam, że ja, niżej podpisana/-y samotnie wychowuję dziecko.

Do wniosku dołączam

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
- w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

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

…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

4. Kryterium: Objęcie kandydata pieczą zastępczą:

Oświadczam, że ja, niżej podpisana/-y posiadam status rodziny zastępczej.

Do wniosku dołączam

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  2019  r.  poz.  1111)  -  w  oryginale,  notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 

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

............................................................................. 

............................................................................. 
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)



DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA II ETAPU REKRUTACJI
Spełnienie kryteriów należy poświadczyć następującymi dokumentami:

1. Kryterium: Oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym.

Oświadczam, że ja, niżej podpisana pracuję lub uczę się w trybie dziennym.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

Oświadczam, że ja, niżej podpisany pracuję lub uczę się w trybie dziennym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………………..
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

2. Kryterium:  Rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie

dziennym.

Oświadczam, że ja, niżej podpisany samotnie wychowuję dziecko i pracuję lub uczę się w trybie dziennym.

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

…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3. Kryterium: Jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub uczy się trybie dziennym.

Oświadczam, że ja, niżej podpisana pracuję lub uczę się w trybie dziennym.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

4. Kryterium: Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

Deklaruję, ………………….godzin/-y pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lubaczowie.
            (liczba godzin)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………….

…………………………………………………….
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)

5. Kryterium: Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie.

Oświadczam,  że  w  Miejskim  Przedszkolu  nr  3  w  Lubaczowie  do  którego  ubiega  się  moje  dziecko
………………………….……………………..uczęszcza jego rodzeństwo…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko kandydata)  (imię i nazwisko)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów)



Wypełnia Komisja Rekrutacyjna

I etap rekrutacji – liczba punktów ............................................................................

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)

II etap rekrutacji – liczba punktów ...........................................................................

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna)           

                                                        

                                                                                                                                   

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                                                   podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej


