OBWIESZCZE NIE
Na podstawie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej szkole
podstawowej:
Lp.

Kryterium:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.
3.

5.
6.

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

Lp.

Kryterium:

1.

Oboje rodziców kandydata pracują, wykonują pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą:
- jedno z rodziców
- oboje rodziców
Oboje rodziców lub jedno z rodziców deklaruje chęć
podjęcia pracy:
- jedno z rodziców
- oboje rodziców
Rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły
na terenie Gminy Konarzyny

4.

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba
punktów
1
1
1
1

Orzeczenie o niepełnosprawności
1
Oświadczenie o samotnym wychowaniu
1
dziecka
7.
Objęcie pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie pieczą
1
zastępczą
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące kryteria,
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz ich wartość punktową:

2.

3.

4.
5.

Oprócz kandydata, rodzic/rodzice wychowują dziecko
w wieku do 2 lat
Dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców
kandydata) położenie przedszkola, oddziału
przedszkolnego do którego kandydat ma być przyjęty

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium
Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/
rodziców kandydata

Liczba
punktów

15
30
Oświadczenie o zamiarze podjęcia
zatrudnienia przez rodzica/ rodziców
kandydata
Oświadczenie dotyczące uczęszczania
przez rodzeństwo kandydata do
przedszkola/oddziałów
przedszkolnych/ szkoły
Oświadczenie o wychowywaniu
dziecka/ dzieci do lat 2
Oświadczenie dotyczące dogodnego
(względem miejsca pracy) położenia
przedszkola/ oddziału przedszkolnego

10
20
15

10
5

Wzory dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r.

Konarzyny, dnia 27.01.2020 r.

