
Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW na I i II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. 

 

 

 

Lp KRYTERIA  I  ETAPU LICZBA 

PUNKTÓW 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów) 

1 Dzieci z rodzin wielodzietnych, 

wychowujących troje i więcej dzieci. 
10 Oświadczenie – Załącznik nr 4 –  kserokopia Karty „Sulechowska Rodzina 3”. 

2 Niepełnosprawność dziecka.  10 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz.721 z późn.zm.) w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/ opiekunów prawnych 

dziecka 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 

dziecka. 

10 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców 

dziecka. 

10 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.  

6 Samotne wychowywanie dziecka w 

rodzinie 

10 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu, w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ 

opiekuna prawnego dziecka, oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka – Załącznik nr 5 do Karty zgłoszenia  

7 Objęcie dziecka pieczą zastępczą 10 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9.06.2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013r. 

poz. 135, z 2012r. poz1519 oraz z 2013r, poz. 154 i 866) w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego 

dziecka 

Lp. KRYTERIA  II  ETAPU LICZBA 

PUNKTÓW 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia kryteriów) 

1. Dziecko, obojga rodziców pracujących   

lub uczących się w trybie dziennym. 

Rodzic pracujący zawodowo lub uczący 

się w trybie dziennym samotnie 

wychowujący dziecko. 

 

20 

Zaświadczenie  z zakłady pracy  od każdego z rodziców. 

W przypadku samozatrudnienia oświadczenie osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą. (WWW.firma.gov.pl)  

Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.  

 

http://www.firma.gov.pl/


2. Dziecko posiadające rodzeństwo 

ubiegające się o przyjęcie do tego 

samego przedszkola 

 

6 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola  Załącznik (kserokopia Karty rodzeństwa) 

3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu 

powyżej 5 godzin dziennie 
4 Oświadczenie rodzica o korzystaniu dziecka z przedszkola powyżej 5 godzin 

dziennie. (deklarowana ilość godzin) 

Lp. KRYTERIA  FORMALNO - 

ADMINISTRACYJNE 

LICZBA 

PUNKTÓW 
 

1. Poprawność wypełnienia Karty 

zgłoszenia dziecka do przedszkola  pod 

względem formalnym. 

-  

2. Data wpływu Karty zgłoszenia dziecka 

do przedszkola . 

 

- Wpis do rejestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 


