
hróteria rekrutacji w mrzedszkolu mublicznóm w drabkowie 
i oddziale przedszkolnóm w pzkole modstawowej w drabkowie 

wchodzącóch w skład wespołu pzkół 
na rok szkolnó 2015L201S 

 

Ø t postępowaniu rekrutacójnóm do samorządowóch  przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnóch w szkołach podstawowóch na rok szkolnó O0N4RO0NS obowiązująW 

· króteria określone w ustawie o sóstemie oświató tzwK króteria ustawowe, 
· króteria ustalone przez dórektora przedszkola/szkołó w uzgodnieniu  

z wójtem gminó howal tzwK króteria samorządoweK 
Ø hażdemu króterium przópisana jest określona liczba punktówK 
Ø t przópadku uzóskania przez grupę kandódatów równorzędnóch wóników, komisja 

rekrutacójna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce 
przedszkola/szkołó na liście preferencji kandódata (w porządku od najbardziej  
do najmniej preferowanej)K 

Ø ppełnianie króteriów należó potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej 
dokumentóK 

Ø t przópadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzającóch spełnianie króteriów 
oraz w sótuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartóch w oświadczeniu, komisja 
rekrutacójna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego króteriumK 

· tielodzietność rodzinó kandódata oznacza rodzinę, która wóchowuje troje i więcej 
dzieci (artK O0b ustawó o sóstemie oświató) 

· pamotne wóchowówanie dziecka oznacza wóchowówanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnóm 
wórokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chóba że osoba taka wóchowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (artK O0b ustawó o sóstemie oświató)K 

 

iKpK hróteria iiczba punktów 
hróteria ustawowe 

NK tielodzietność rodzinó kandódata 1 
OK kiepełnosprawność kandódata 1 
PK kiepełnosprawność jednego z rodziców kandódata 1 
4K kiepełnosprawność obojga rodziców kandódata 1 
RK kiepełnosprawność rodzeństwa kandódata 1 
SK pamotne wóchowówanie kandódata  

w rodzinie 
1 

7K lbjęcie kandódata pieczą zastępczą 1 
hróteria samorządowe 

NK oodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie gminó 8 
OK oodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego  
S 

PK ptarsze rodzeństwo uczęszcza do szkołó w pobliżu 
przedszkola 

S 



4K aziadkowie/ opiekunowie prawni opiekującó się 
dzieckiem mieszkają w pobliżu przedszkola 

4 

RK Czas pobótu w przedszkolu dłuższó niż przeznaczonó na 
realizację podstawó programowej 

4 

SK handódat znajduje się w szczególnie trudnej sótuacji 
żóciowej  

2 

 

aokumentó, które rodziceLprawni opiekunowie dołączają do wniosku:   

aokumentó potwierdzające spełnianie króteriów ustawowóchW 

NK Oświadczenie o wielodzietności rodzinó kandódataK 
OK lrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wódane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawó z 
dnia O7 sierpnia N997 rK o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnóch (azK rK z O0NN rK kr NO7, pozK 7ON, z późnK zmK)K 

PK mrawomocnó wóroku sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu 
dziecka wspólnie z jego rodzicemK 

4K aokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  
z dnia 9 czerwca O0NN rK o wspieraniu rodzinó i pieczó zastępczej (azK rK z O0NP rK 
pozK NPR, z późnK zmK)K 

aokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata króteriów samorządowóchW 

NK Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminó howalK 
OK Oświadczenie, że dziadkowie/ opiekunowie prawni opiekującó się dzieckiem mieszkają                   

w pobliżu przedszkolaK 
PK Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uzasadniające szczególnie trudną sótuację 
żóciową 

  

aokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo                      
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. pkładający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „gestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.  

 


