Kryterium

Załączniki do wniosku
potwierdzające kryterium

Forma składanego
załącznika

Uwagi

wzór oświadczenia
o wielodzietności rodziny
kandydata ( druk do
pobrania)

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przewodniczący przedszkolnej komisji rekrutacyjnej może
żądać dokumentów potwierdzających wielodzietność
rodziny (np. aktów urodzenia dzieci) w terminie
wyznaczonym przez niego.

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)
„Dziecko z rodziny
wielodzietnej”

„Dziecko niepełnosprawne”

oświadczenie
o wielodzietności rodziny
kandydata

orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
„Dziecko jednego rodzica
wydane ze względu na
niepełnosprawnego”
niepełnosprawność,
orzeczenie
„Dziecko obojga rodziców
o niepełnosprawności lub
niepełnosprawnych”
o stopniu
„Dziecko posiadające
niepełnosprawne rodzeństwo” 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.)
„Dziecko matki lub ojca
samotnie je wychowującego”

w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii
poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica
kandydata

prawomocny wyrok sądu
w oryginale, notarialnie
rodzinnego orzekający
poświadczonej kopii albo
rozwód lub separację lub akt w postaci urzędowo

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
Przewodniczący przedszkolnej komisji rekrutacyjnej może

„Dziecko objęte pieczą
zastępczą”

zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego
rodzicem

poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii
poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica
kandydata;
wzór oświadczenia o
samotnym wychowywaniu
( druk do pobrania)

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 i 866)

w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii
poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica
kandydata

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)
„Dziecko obojga rodziców
pracujących/studiujących
w systemie stacjonarnym z udokumentowanym
zatrudnieniem/studiowaniem”

dokument poświadczający
zatrudnienie (od każdego
z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny

w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu

żądać dokumentów potwierdzających samotne
wychowywanie w terminie wyznaczonym przez niego.
Uwaga: zgodnie z nowelizacją przepisów (art. 20t ust. 8
ustawy o systemie oświaty) oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze
wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

wpis do działalności
gospodarczej, poświadczenie
rozliczania się z ZUS-em lub
Urzędem Skarbowym, itp. /
zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje
o systemie studiów

postępowania
administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii
poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica
kandydata

„Czas pobytu dziecka w
oświadczenie o planowanym wzór oświadczenia
przedszkolu powyżej 5 godzin” pobycie dziecka powyżej 5
o planowanym pobycie
godzin dziennie
dziecka powyżej 5 godzin
( druk do pobrania)

Zgodnie z czasem pobytu zadeklarowanym w oświadczeniu
przygotowana zostanie umowa w sprawie korzystania
przez dziecko z usług przedszkola, jeżeli dziecko zostanie
zakwalifikowane.
Kryterium to nie dotyczy oddziałów 5-cio godzinnych (w
tym tzw. oddziałów „0” przy szkołach podstawowych
funkcjonujących do 5 godzin dziennie)

„Rodzeństwo dziecka
kontynuującego wychowanie
przedszkolne w przedszkolu
pierwszego wyboru”

„Odległość przedszkola od
miejsca zamieszkania
dziecka/odległość przedszkola
od miejsca pracy jednego
rodzica”

Kryterium weryfikowane przez dyrektora przedszkola.
Kontynuacja dotyczy roku szkolnego 2014/2015. Kryterium
tego nie można zaznaczać, jeżeli starsze dziecko kończy
etap przedszkolny i w roku szkolnym, na który jest
przeprowadzana rekrutacja nie będzie już uczęszczać do
przedszkola.
dokument potwierdzający
miejsce pracy rodzica (jeżeli
informacja ta nie została
zawarta w dokumencie
poświadczającym
zatrudnienie/studiowanie)

w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania
administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu
lub w postaci kopii

W jednym przedszkolu można zaznaczyć tylko jedno z
kryteriów odległościowych (tj. „Odległość przedszkola od
miejsca zamieszkania” lub „Odległość przedszkola od
miejsca pracy jednego rodzica”). Tylko jedno z wybranych
przedszkoli można wskazać jako przedszkole najbliższe
miejscu zamieszkania. Tylko jedno z wybranych przedszkoli
można wskazać jako przedszkole najbliższe miejscu pracy
jednego rodzica (tzn. wskazywane jest albo przedszkole
najbliższe miejscu pracy matki albo przedszkole najbliższe

poświadczanej za zgodność miejscu pracy ojca). Tylko 2 spośród wybranych przedszkoli
z oryginałem przez rodzica mogą uzyskać po 3 punkty za kryterium odległościowe.
kandydata
„Dziecko, którego rodzice
odprowadzają podatek
dochodowy w Gminie
Wiejskiej Łukowica”

oświadczenie
o odprowadzaniu podatku
dochodowego w Gminie
Miejskiej Kraków przez
rodziców kandydata (od
każdego z rodziców)

wzór oświadczenia
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać
o odprowadzaniu podatku dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
dochodowego w Gminie
w oświadczeniu (np. zeznania PIT).
Miejskiej Kraków przez
rodziców kandydata ( druk
do pobrania)

„Dziecko uczęszczające
zaświadczenie wydane przez
wcześniej do żłobka - placówki żłobek lub placówkę opieki
opieki nad dzieckiem do lat 3 nad dzieckiem do lat 3

Uwaga:
Zgodnie z nowelizacją przepisów (art. 20t ust. 6-7 ustawy o systemie oświaty) w/w oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań a przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w
oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Dane podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku powinny być zgodne z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu
karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)

