
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, które należy 

dołączyć do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” 

 

Kryteria ustawowe 

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1 Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności znajdujące się 

we „Wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola”. 

2 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

6 Samotne wychowywanie kandydata                     

w rodzinie 

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 znajdujące się 

we „Wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola”. 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą. 

 

Kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr LIV/405/2022 Rady Miejskiej 

w Dębicy z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1 Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub 

rodzic/prawny opiekun samotnie 

wychowujący dziecko wskazali miasto Dębica 

jako miejsce zamieszkania w rocznym 

rozliczeniu podatku dochodowego za rok 

ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły. 

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego,  

w którym zostało złożone zeznanie lub pierwsza 

strona zeznania podatkowego wraz                            

z poświadczeniem odbioru wydanym przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji państwowej 

(UPO) 

2 Kandydat wraz z rodzicami/opiekunami  

prawnymi mieszka na terenie miasta Dębicy. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

kandydata o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem 

na terenie Dębicy znajdujące się we „Wniosku    

o przyjęcie dziecka do przedszkola”. 



3 Pozostawanie obojga rodziców/opiekunów 

prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego kandydata w 

zatrudnieniu lub prowadzenie działalności 

gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie 

dziennym. 

Oświadczenie znajdujące się we „Wniosku           

o przyjęcie dziecka do przedszkola” (załącznik 

1). 

4 Kontynuacja uczęszczania rodzeństwa  

kandydata do tego samego przedszkola. 

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata      

w tym samym przedszkolu znajdujące się we 

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” 

(załącznik 2). 

5 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 

podstawowej na terenie miasta Dębica. 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do 

szkoły podstawowej na terenie miasta Dębica 

znajdujące się we „Wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola” (załącznik 3). 

6 Dziecko poddane obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym, określonym w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych lub 

dziecko, u którego lekarskie badanie 

kwalifikacyjne daje podstawy do 

długotrwałego odroczenia obowiązkowych 

szczepień ochronnych 

Oświadczenie o odbyciu obowiązkowych 

szczepień ochronnych lub długotrwałym 

odroczeniu znajdujące się we „Wniosku                

o przyjęcie dziecka do przedszkola”. 

 


