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Załącznik nr 2 do
Regulaminu rekrutacji dzieci
do Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych przy PSP Kołczewo
Kryteria punktowe oceny wniosku:
I ETAP REKRUTACJI
Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty potwierdzające

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

10

2.
3.

Niepełnosprawność kandydata

10

Oświadczenie rodziców
o wielodzietności
Orzeczenie

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

10

Orzeczenie

10

Orzeczenie

10

Orzeczenie

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

10

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

10

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka
Dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

Punkty

Dokumenty potwierdzające

4.
5.
6.

7.

II ETAP REKRUTACJI
Lp .
1.

Kryterium
Oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący

dziecko

aktualnie

faktycznie:
a)

świadczą pracę na podstawie
umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej,

b)

uczą się w trybie dziennym,

c) prowadzą gospodarstwo rolne,

a)
6

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
na podstawie wie umowy o pracę albo
umowy cywilnoprawnej,
b) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające
informacje o nauce w systemie dziennym,
c) oświadczenie rodzica o prowadzeniu
gospodastrawa rolnego
d) wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) albo oświadczenie rodzica o
prowadzeniu działalności gospodarczej
i posiadanym numerze identyfikacji
podatkowej NIP
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d) prowadzą

pozarolniczą

działalność gospodarczą.

2.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu
dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.

3.

Dziecko, które w roku kalendarzowym w
którym odbywa się rekrutacja kończy 3 lata
Oświadczenie rodzica/opiekuna kandydata
o wysoko sci osiągniętego dochodu na
jednego członka rodziny za rok
poprzedzający złożenie wniosku (2018)

4.

1 za każdą
dodatkową
godzinę max
5pkt.
2
5

Deklaracja rodzica o planowanym pobycie
dziecka w punkcie przedszkolu
Dane we wniosku o przyjęcie do przedszkola
Oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 150 ust.6 ustawy Prawo
Oświatowe).

2

