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Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola w Dziwnowie
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 21016 r. – Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.) do publicznego przedszkola w Dziwnowie przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dziwnów.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów
1

Dokumenty potwierdzające

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

1

Oświadczenie rodziców
o wielodzietności – załącznik nr 1
Orzeczenie

1

Orzeczenie

1

Orzeczenie

1

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka –
załącznik nr 2
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 2016 r. poz. 575,
1583 i 1860)

Maksymalna liczba punktów

6

3.
4.
5.

6.

2

Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia
tych kryteriów, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola w Dziwnowie

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria określone w poniższej tabeli.

Lp.
1.
3.

4.

Kryterium
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do
przedszkola lub szkoły w Dziwnowie
Pozostawanie co najmniej jednego
rodzica w zatrudnieniu lub pobieraniu
nauki

Miejsce pracy rodziców na terenie gminy
Dziwnów
Maksymalna liczba punktów

Liczba
punktów
4
3

3
10

Dokumenty potwierdzające
Oświadczenie rodziców
załącznik nr 3
Zaświadczenie z zakładu
pracy o zatrudnieniu albo w
przypadku samozatrudnienia
– dokument potwierdzający
aktualny wpis do właściwej
ewidencji lub rejestru
potwierdzający prowadzenie
działalności gospodarczej lub
zaświadczenie z placówki, w
której pobierana jest nauka
Jak wyżej

