
1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych 

(ustawowych) tj.: 

1.1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata(wniosek) 

1.2 oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek) 

1.3 inne informacje o kandydacie (wniosek) 

1.4 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984) 

1.5 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 

1.6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860) 

 

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych (gminnych) określonych 

przez organ prowadzący: 

2.1 oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy 

zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (załącznik nr 

3)  

2.2 oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (załącznik nr 3) 

2.3 oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad 

dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 3) 

2.4 oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (załącznik nr 3) 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DOSTĘPNY JEST W PRZEDSZKOLU I NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt. 8.4, 8,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica dziecka. 

4. Oświadczenia, o których mowa ust. 8 pkt. 8.1; 8.2, oraz 9 pkt.9.1;9.2;9.3;9.4 składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic 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 

5. Wnioski wypełnione tylko drogą elektroniczną, a niezaniesione do przedszkola oraz nie potwierdzone 

dokumentem przyjęcia wniosku, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Zgodność informacji zawartych we wniosku zgłoszenia kandydata do przedszkola ze stanem faktycznym, 

sprawdza dyrektor/wicedyrektor przedszkola, lub inna osoba upoważniona przez dyrektora do przyjmowania 

wniosków oraz wprowadzenia ich do systemu informatycznego. Osoba przyjmująca wniosek ma prawo poprosić 

o okazanie dokumentów rekrutacyjnych w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. 

 


