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Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołąc zają do wniosku :

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
(art. l50 ust. 2 pkt l ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność, otzeczente o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczentę równowazne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 t . o rehabilitacj i zawodowej i społe czne1 oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. II72 ze zm.)

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oŚwiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia9 czerwca}Oll r. o wspieraniu rodziny ipieczy zastępczej (Dz. U. z2OI9 t. poz.
IIII ze zm.).

DokumenĘ składa się w postaci urzędowo poświadczoneTo odpisu lub wyciqgu z dokumentu
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawne7o opiekuna.

OŚwiadczenia składa się pod ry7orem odpowiedzialności karnej za sktadanie fałszywych
oŚwiadczeń. Składajqcy oświadczenie jest obowiqzan! do zawarciaw nimklauzuli następujqcej
treŚci: ,,Jestem Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadclę7lią",

Dokumenty potwierdzające spełnianie prze7, kandydata kryteriów samorządowych
(uchwała nr XLI/106L/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 20]7 r .ze zm,)

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w warszawie.
Orzeczęnie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.
ZaŚwiadczenie wydaneprzez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta,
ZaŚwiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaśwtadczęnie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
zaśw tadczenie szkoły/u czelni potwierdzaj ące naukę w trybie dziennym.
WYdruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zaśw iadczenie o prowadzeniu gospodarstw a rolne go.
OŚwiadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie,liczbie osób w rodzinię oraz
wYsokoŚci dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie kandydata.

OŚu'iadczenia składa się pod rygorem odpowiedz.ialności karne.j z,a skłatlanie .fałsz,ylvyclt
oŚwiadcz,eń. Składajqc\' oświctdcz,enie .jest obowitlz,ctlty do z,awarcia w nim klauzuli następujqcei
treści: ,,Jestem ,Świadomy odpowiedzialności kame.j z.a z,łożenie .fatszlwego oświadczenia".
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