
                                                                                                             Lesznowola, 17.02.2023r. 

 

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informuję, iż składanie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola i klasy I  spoza 

obwodu szkoły wraz załącznikami oraz zgłoszeń do klasy I dzieci zamieszkałych na terenie 

obwodu szkoły odbywać się będzie stacjonarnie w głównym sekretariacie szkoły na                      

ul. Szkolnej 6 w dniach pon.-pt. w godz. 7.30-16.00 zgodnie z harmonogramem rekrutacji. 

Aby uniknąć niepotrzebnych wizyt w sekretariacie prosimy o składanie kompletnych 

wniosków wraz z załącznikami, podpisanych przez obojga rodziców. W przypadku zgłoszenia 

dziecka do klasy pierwszej z obwodu – prosimy o przedstawienie do wglądu rachunku              

(np. prąd, woda, gaz itp.) lub dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (np. umowa 

najmu, podatek od nieruchomości itp.). 

Spełnienie kryteriów ustawowych: 

-wielodzietność rodziny kandydata 

-niepełnosprawność kandydata 

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

-objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych: 

- oświadczenie o wielodzietności kandydata 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,  

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej                        

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej  

 

Spełnianie kryteriów samorządowych: 

-dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (mierzeniu podlega 

droga jaką dziecko pokonuje zwyczajowo do szkoły/przedszkola) 

-dziecko, którego rodzic/prawny opiekun, rozliczając podatek dochodowy, wskazuje jako 

miejsce zamieszkania Gminę Lesznowola 

-dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, 

wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 



-dziecko, którego rodzeństwo w danym roku szkolnym, na które prowadzona jest rekrutacja 

będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub 

będzie przyjęte do szkoły podstawowej z urzędu 

-dochód na osobę w rodzinie 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych: 

- oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły 

podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie  

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,     

w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające 

złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe 

poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) i pierwszej strony zeznania podatkowego 

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 

- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym 

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego 

- zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

- oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w danej placówce przez rodzeństwo kandydata 

- oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  

Terminologia: 

-wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci  

-samotne wychowanie 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 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                    Sekretariat 


