
KRYTERIA I PUNKTACJA STOSOWANA PRZY REKRUTACJI DZIECI DO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZAWONI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

L.p. 
 

 Kryterium  Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium 

 

 Wartość 
punktowa 

 

1 

 

 Wielodzietność 

rodziny kandydata 

 Oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata 

 

 

20 

2 

 
 Niepełnosprawność 
kandydata 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego  

 

 
20 

3 

 

Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 
kandydata 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne 

 

20 

 

4 

 

Niepełnosprawność  

obojga rodziców 
kandydata 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważne 

 

20 

 

5 

 
Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata  

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

 

 
20 

6 

 
 Samotne 
wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

 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  

20 

 

7 

 
 Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

 Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIUM I PUNKTACJA STOSOWANA NA DRUGIM ETAPIE 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA W ZAWONI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

Kryterium 

Liczba punk-

tów 

 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów 

 

Dziecko obojga rodziców lub 
opiekunów prawnych pracu-

jących/ studiujących w sys-
temie stacjonarnym/ prowa-

dzących gospodarstwo rolne/ 

prowadzących własną działal-
ność gospodarczą. Kryterium 

stosuje się również do rodzi-
ca, opiekuna prawnego sa-

motnie wychowującego 
dziecko. 

10 

oświadczenie rodziców o: 

zatrudnieniu/ prowadzeniu 

działalności gospodarczej/ 
pobieraniu nauki w systemie 

dziennym/  prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego 

 
 

Rodzeństwo dziecka uczęsz-
cza do  przedszkola  którego 

dotyczy rekrutacja 

8 informacja zawarta we wnio-
sku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

Czas pobytu dziecka w przed-
szkolu powyżej 5 godz/ zade-

klarowanie przez rodzi-
ców/opiekunów prawnych 

kandydata korzystania przez 
niego z pełnej oferty przed-

szkola, tj. nauczania, wycho-
wania, opieki i posiłków po 

godzinie  12.30 

6 

informacja zawarta we wnio-

sku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola 

Przedszkole wskazane we 
wniosku jest najbliżej położo-

nym od miejsca zamieszkania 
dziecka  

3 
informacja zawarta we wnio-

sku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola 

Dziecko, którego rodzice/ 
opiekunowie prawni odpro-

wadzają podatek dochodowy 

w gminie Zawonia i złożyli 
roczne zeznanie podatkowe  

PIT za 2015 r w Urzędzie 
Skarbowym w Trzebnicy  

3 

informacja zawarta we wnio-

sku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola 

 
 

 

 


