KRYTERIA USTAWOWE BRANE POD UWAGĘ W PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWNIA REKRUTACYJNEGO
Lp.
1

Kryterium
2

1.

Wielodzietność rodziny kandydata- zgodnie z
art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych ustaw oznacza rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

4.

5.

Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Możliwa do uzyskania liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
3
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
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.)
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.)
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.)
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 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, ze
zm.).

Liczba punktów za
kryterium
4
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
dodatkowe określone przez dyrektorów publicznych przedszkoli w uzgodnieniu z jednostką
organu prowadzącego publiczne przedszkola. Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli i Szkół
Podstawowych określili w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ząbki kryteria dodatkowe
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentami
niezbędnymi do ich potwierdzenia i określoną liczbę punktów przyznawaną kandydatowi za
spełnianie danego kryterium.
KRYTERIA DODATKOWE
Lp.
1

Kryterium
2

1.

Praca zawodowa obojga rodziców
(dzieci, których obydwoje rodzice pracują
zawodowo)

2.

Dzieci których rodzice lub prawni
opiekunowie złożyli roczne zeznanie
podatkowe w podatku dochodowym od osób
fizycznych ( PIT) za 2013 r. w Urzędzie
Skarbowym z Wołominie:
A. obydwoje rodzice złożyli zeznanie
podatkowe PIT
B. jedno z rodziców złożyło zeznanie
podatkowe PIT

3.

Rodzeństwo dzieci, które uczęszczają do
przedszkola, do którego miałoby zostać
przyjęte dziecko

4.

Dzieci z rodzin posiadających dwoje dzieci

5.

Pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie w
przedszkolu

Możliwa do uzyskania liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
3
Oświadczenie
Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie
oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie
Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie
oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie
Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie
oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie
Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie
oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie
Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie
oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
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kryterium
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