
KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełnienia danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe  
(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r.  poz. 59) 

1.  Wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

 

2.  Niepełnosprawność  dziecka 

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948). 

 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2016 r.poz.2046 i 1948). 

 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948.). 

 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 

1948). 

 

6.  Samotnie wychowywanie dziecka w rodzinie  

Załącznik: 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) 

 

7.  Objęcie dziecka pieczą zastępczą  

Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860). 

 

Kryteria dodatkowe 

(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2017 r.  poz. 59), uchwałą nr XXXIII/167/2017 Rady Miejskiej w 

Golinie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest G  

1.  Aktywność zawodowa obojga rodziców, uczenie się w systemie dziennym – 8 pkt.  

Załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o pobieraniu nauki, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do 

działalności gospodarczej.   

 

2.  Aktywność zawodowa jednego rodzica, uczenie się w systemie dziennym – 4 pkt. 

Załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o pobieraniu nauki, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do 

działalności gospodarczej 

 

 

3.  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola – 2pkt. 

Załącznik: oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej  
 

4.  Miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 100% kwoty o której mowa w art.5 ust.1, ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518 ze zm.) – 1 pkt. 

Załącznik: oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie  kandydata 

 

 

5.  Oboje rodzice kandydata odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Golina – 8 pkt. 

Załącznik: oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Golina przez rodziców  kandydata 

 

 

6.  Jeden rodzic/prawny opiekun kandydata odprowadza  podatek dochodowy  w gminie Golina – 4 pkt. 

Załącznik: oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Golina przez rodzica  kandydata 

  

 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie  

Data…………………      Podpis matki/prawnego opiekuna…………………………………………………… 

  

                                          Podpis ojca/prawnego opiekuna ……………………………………………………                                                                         


