
                       Załącznik nr 1  
do Regulaminu Rekrutacji   

do oddziało w dwujęzycznych w PSP nr 4 

 
 
 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DZIECKA DO  ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 
 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4  
IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

 

(dotyczy ucznio w z PSP nr 4) 
 
 

Proszę o przeniesienie mojej/mojego* co rki/syna* …………………………………………………………………..  
                                                                                                                                                                      (Imię i nazwisko ucznia) 

……………………………………………...………………….., klasa …………………….. w roku szkolnym 2022/2023 

do oddziału dwujęzycznego w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzanto w Ziemi 

Kieleckiej w Ostrowcu S więtokrzyskim. 

 

Potwierdzenie spełniania kryteriów określonych w ustawie: 
(brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników) 

 

Lp. Kryteria ustawowe 
Dokumenty  
potwierdzające* 

Tak(x) Nie(x) 
Liczba 

punktów 

1.  
Wielodzietność rodziny  

kandydata (1pkt.) 
Oświadczenie rodzica  

 
 

2.  
Niepełnosprawnos c    
kandydata (1 pkt.) 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych 

 
 

 

3.  
Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata  
(1 pkt.) 

 

 

 

4.  
Niepełnosprawność obojga ro-
dziców kandydata (1 pkt.) 

 
 

 

5.  
Niepełnosprawność rodzeń-
stwa kandydata (1 pkt.) 

 
 

 

6.  
Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 
(1pkt.) 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orze-
kający rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz niewychowywaniu żad-
nego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

 

 

7.  
Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą (1 pkt.) 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 

 

 

 

8.   OGÓŁEM LICZBA PUNKTÓW  
*dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach od 2 do 7 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo  

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

 

 

………………………………………………                  …….…………….................................................. 
                  (Miejscowość, data)                                                                          (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 


