Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej na terenie Gminy Raba Wyżna

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NA KOLEJNYCH ETAPACH
REKRUTACYJNYCH
Należy potwierdzić znakiem „X” w kolumnie 3 – jeśli spełnia się dane kryterium brane pod uwagę na kolejnych
etapach postępowania rekrutacyjnego.

PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
Nazwa dokumentu potwierdzającego
spełnienie danego kryterium

KRYTERIUM

L.p.
Potwierdzenie
spełniania kryterium
(wstawiony znak „X” w kol. 3)
1
1.

2.

2

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza

Przyznane punkty
(spełnienie jednego z kryteriów = 152 pkt)

3

4



oświadczenie wnioskodawcy o
wielodzietności rodziny kandydata



orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność
oraz / albo
orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
albo
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność
oraz / albo
orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności
prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub
separację
lub
akt zgonu
oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu kandydata w rodzinie
oraz o niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem/opiekunem prawnym

rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

Niepełnosprawność kandydata



3.

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców/opiekunów prawnych



Niepełnosprawność jednego z
rodziców/opiekunów prawnych


5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata


Samotne wychowywanie kandydata

6.

(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem)





7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą, zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
SUMA PUNKTÓW:

Załączniki 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.

1

DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA
Nazwa dokumentu potwierdzającego
spełnienie danego kryterium

KRYTERIUM
Potwierdzenie
spełniania kryterium
(wstawiony znak „X” w kol. 3)
Lp.

2
Oboje rodzice/opiekunowie prawni w tym rodzic/
opiekun prawny samotnie wychowujący
1. kandydata pracują lub wykonują rolniczą albo
pozarolniczą działalność gospodarczą lub studiują
w systemie stacjonarnym.
2.

Kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wskazane we wniosku przedszkole jest najbliżej
położonym od miejsca zamieszkania kandydata
3.
lub miejsca pracy jednego z rodziców – kryterium
dotyczące tylko przedszkoli.
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły
z oddziałami przedszkolnymi – kryterium
4.
dotyczące tylko oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
Kandydat posiada rodzeństwo w
przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub
5.
w szkole w przypadku zespołu szkolno –
przedszkolnego i zespołu szkół.
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, w tym
rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący
kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej
6.
oferty przedszkola w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.

Przyznane punkty

3

4



5

oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-30



oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-30



oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-25



oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-25



oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-20



oświadczenie wnioskodawcy
Punktacja-20

Suma punktów
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia1

Pouczenie:
1. W przypadku nie dołączenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez kandydata danego kryterium – nie
zostanie ono uwzględnione podczas oceny przez komisję rekrutacyjną.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach.

…………………….…………….
(data)

………………………………….…………………………..
(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

……………………………………….………………………….
(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1

