Kryteria – pierwszy etap rekrutacyjny
Nazwa kryterium (art. 20c ust. 2 ustawy o
systemie oświaty)
Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina
wychowująca troje dzieci i więcej)
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie (wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji, osobę
rozwiedzioną, chyba, że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Rodzaj dokumentu załączonego do wniosku
potwierdzającego spełnianie przez kandydata kryterium
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata*
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność**
Orzeczenie o niepełnosprawności lub 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.)
j. w.
j. w.
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*

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. 154 866)**

*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
**Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z
art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu (tj. przez organ wydający
dokument), mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Kryteria – drugi etap rekrutacyjny
Kryterium / punktacja
Dziecko obojga rodziców pracujących
lub uczących się / studiujących w trybie
dziennym – 100 pkt

Rodzaj dokumentu załączonego do wniosku,
potwierdzającego spełnianie przez kandydata kryterium*
Dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z
rodziców):
Zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia
aktualny wydruk z centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub szkoły
(od każdego z rodziców)
Pisemne oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna dziecka o
uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
tego przedszkola/ oddziału
przedszkolnego – 40 pkt
Dziecko z rodziny objętej nadzorem
Oświadczenie ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny
kuratorskim lub wsparciem Miejskowsparciem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nowem
w Nowem – 20 pkt
*Oświadczenia winny zawierać adnotację, że zawarte w danym oświadczeniu informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
……………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

