
Załącznik nr 2 do regulaminu 

WYKAZ KRYTERIÓW Z PRZYPISANĄ  PUNKTACJĄ 

 KRYTERIA PRZYJĘĆ    

  

KRYTERIA PODSTAWOWE: 

lp 
 

nazwa kryterium 

 

wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

liczba 

punktów 

1. 

 

wielodzietność 

rodziny 

kandydata 
 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
 

20 

2. 

 

 

niepełnosprawność  

kandydata 
 

 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  
 

20 

3. 

 

 

niepełnosprawność 

jednego z rodziców  

  kandydata 

 

 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  
 

20 

4. 

 

 

 

niepełnosprawność 

obojga rodziców  

kandydata 
 

 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.               o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  

 
 

20 

5. 

 

niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata  
 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-mieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

20 



niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica  
 

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  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  
 

20 

7. 

 

  

 

objęcie 

kandydata pieczą 

zastępczą  
 

 

 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 2013 r. poz. 135, 

z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  
 

20 

KRYTERIA DODATKOWE: 

 

1. 

Praca zawodowa lub prowadzenie działalności 

gospodarczej przez rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko   

 

oświadczenie                  

  o zatrudnieniu                            

lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej rodzica/ 

opiekuna prawnego                   

oraz oświadczenie                         

o samotnym wychowywaniu  

dziecka 

 

 

35 

 
 

 

2. 
Praca zawodowa lub prowadzenie działalności 

gospodarczej przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka 

 

 

oświadczenie                                 

o zatrudnieniu                            

lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej rodziców/  

opiekunów prawnych                    

30 

3. Kontynuacja edukacji  rodzeństwa w Zespole 

Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych  

- 20 

 

4. Pobieranie nauki w systemie dziennym/ 

stacjonarnym przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka  

 

oświadczenie rodziców / 

opiekunów prawnych                           

o pobieraniu nauki w 

systemie stacjonarnym 

 

5 

 

 

 

*kryterium uważa się za spełnione w przypadku 3 lub więcej dzieci w rodzinie 


