ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI

INTEGRACYJNYMI W OTYNIU

Załącznik do wniosku – informacja o spełnieniu kryteriów
I etap rekrutacji

1.Kryteria określone w ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 ze zm.)

Lp.

*

Kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

1

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez poradnię psychologicznopedagogiczną lub oświadczenie

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne lub oświadczenie

4

Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

Orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne lub oświadczenie

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne lub oświadczenie

6

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu lub oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka (nie
zamieszkiwaniu, nie prowadzeniu
wspólnego gospodarstwa domowego
z ojcem/matką dziecka,
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą
zastępczą lub oświadczenie

Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie
odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało
nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów. Wszystkie kryteria maja taka sama wartość.
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II etap rekrutacji
2. Kryteria dla II etapu rekrutacji określone zostały w uchwale Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia
12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Otyń oraz uchwale Nr XII.57.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 9 października 2019r. w sprawie zmiany w uchwale
Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Otyń

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

10

1

Oboje rodzice (rodzic samotnie
wychowujący, opiekunowie prawni)
kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą

7

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do
przedszkola, dziecko, którego rodzeństwo
zostało przyjęte do przedszkola we
wcześniejszym postępowaniu lub dziecko,
które uczęszczało do gminnego żłobka
Kandydat wychowuje się w rodzinie o
wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, objętej
nadzorem kuratora lub pomocy społecznej

5

3

Kandydat posiada opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju wydanej
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

8

4

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi
opieki w czasie przekraczającym 5 godzin
dziennie

6

5

5

6

Oboje rodzice (rodzice samotnie
wychowujący, opiekunowie prawni) dziecka
odprowadzają podatek dochodowy w Gminie
Otyń

* Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie
odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało
nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów). Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
wymienionych w pkt 2 są zaświadczenia lub oświadczenia rodziców (rodzica, prawnych opiekunów).

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu.

…………………………………..
(data)

……………………………………………………………

Podpis rodzica (matki)

……………………………………………………………

Podpis rodzica (ojca)

