
OŚWIADCZENIE: 

W związku z ubieganiem się o dodatkowe punkty za inne kryteria, określone w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b Uchwały 
Nr XXVII/447/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie regulaminu 
programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 
2021-2023” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3271), świadomy(a) odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, co następuje: 

 moje dziecko /  ja, ……………………….…… ……………………………………………………................................, 

posiada(m) orzeczenie o niepełnosprawności1; 

posiada(m) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego2 

wychowuje(ę) się w rodzinie wielodzietnej3; 

posiada(m) status statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą4; 

wychowuje(ę) się w domu dziecka5; 

wychowuje(ę) się w rodzinie niepełnej6; 

wychowuje/ę się w rodzinie osiągającej niskie dochody7 

oraz jestem w posiadaniu dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. 

.................................................... 
(miejscowość i data) 

........................................................................................................ 
(czytelny podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 

☐ zaznaczyć zgodnie z wnioskiem, poprzez wypełnienie pola wyboru

1 Przez posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności należy rozumieć posiadanie orzeczenia w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
2 Przez posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy rozumieć posiadanie orzeczenia wydanego 
przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe;
3 Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole - do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku, gdy dziecko uczy
się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;
4 Przez wychowywanie w rodzinie zastępczej należy rozumieć, że uczeń posiada status osoby przebywającej w pieczy
zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;
5 Przez wychowywanie w domu dziecka należy rozumieć, że uczeń posiada status dziecka pozbawionego całkowicie,
częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
6 Przez wychowywanie w rodzinie niepełnej należy rozumieć 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;
7 Przez wychowywanie się w rodzinie osiągającej niskie dochody należy rozumieć pobieranie przez jedno z
rodziców/opiekunów prawnych w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc ubiegania się o stypendium świadczeń
rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

(imię i nazwisko ucznia)
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