Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach
2018/2019
część „A”

Dotyczący procesu rekrutacji dziecka…………………………………………..
(imiona i nazwisko )

W postepowaniu rekrutacyjnym proszę o uwzględnienie kryterium:
Właściwe zaznaczyć „ X ”

Wypełnia komisja rekrutacyjna

l.p

1

1. Wielodzietność rodziny kandydata

l.p.

2. Niepełnosprawność kandydata 2
3. Niepełnosprawność rodzica kandydata 2

l.p.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 2

l.p.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2

l.p.

6. Samotne wychowywanie kandydata 3

l.p.

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą4

l.p.

suma

Oraz dodatkowe kryterium:
8. Dziecko spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
dla którego wybrane przedszkole / oddział przedszkolny jest położone najbliżej
miejsca jego zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów.1
9. Oboje rodzice dziecka pracujący lub uczący się w trybie dziennym. 1

l.p.
l.p.

10. Rodzeństwo dziecka, które kontynuować będzie edukację przedszkolną
l.p.

w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym1
1

l.p.

11. Jeden rodzic pracujący lub uczący się w trybie dziennym
12 . Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5,5 godziny:1

l.p.

- do 1 godziny włącznie
- powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie
- powyżej 2 godzin
13. Posiadanie opinii Poradni Psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
1

lub opinii OPS o potrzebie edukacji przedszkolnej
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l.p.
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część „A”
……………………………………
Podpis rodzica /opiekuna

…………………………………
Podpis rodzica/opiekuna

Suma uzyskanych punktów………………

Załączniki:
1.

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych wg podanego wzoru.*)

2.

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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumenty te są
składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.

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. Dokumenty te są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii
albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu
lub mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu według podanego wzoru

4.

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej; Dokumenty te są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub mogą być składane także w postaci
kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

*)
Rodzina składająca się z co najmniej trojga dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło
25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
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