
 Kryteria brane pod uwagę w pierwszej kolejności  w postępowaniu rekrutacyjny 

I.  

1. Dziecko zamieszkałe na obszarze gminy Strumień 1pkt 

II. 

1. Dziecko z rodziny wielodzietnej ( wychowujące troje lub więcej dzieci) 1pkt 

2.  Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 1pkt 

3. Dziecko osoby ( matki lub ojca) niepełnosprawnej , wobec której orzeczono 

nieznaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowita 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

1pkt 

4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec której orzeczono 

nieznaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowita 

niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na 

podstawie odrębnych przepisów 

1pkt 

5.  Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny , 

bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności 

1pkt 

6. Dziecko osoby( matki lub ojca) samotnie wychowującej 1pkt 

7. Dziecko objęte piecza zastępczą 1pkt 

 

 

 

 

 

 



 

III. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Kandydat, którego oboje  rodziców lub rodzic samotnie wychowujący 

kandydata  pracuje zawodowo lub pracuje we własnym gospodarstwie 

rolnym lub prowadzi własną działalność gospodarczą lub pracuje 

społecznie na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy Strumień (praca w zarządzie lub prowadzenie rachunkowości) 

8 

punktów 

2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolna lub 

zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 

w tym samym przedszkolu 

 

4 punkty 

3. Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje zawodowo, lub pracuje 

we własnym gospodarstwie rolnym albo prowadzi własną działalność 

gospodarczą albo pracuje społecznie na rzecz organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy Strumień (praca w 

zarządzie lub prowadzenie rachunkowości) 

 

2 punkty 

4. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola 

1 punkt 

 

 

 

 

 



Do wniosku przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 dołącza się dokumenty w przypadku : 

1) wielodzietności rodziny – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka 

2) niepełnosprawności dziecka, jednego lub obojga rodziców lub rodzeństwa dziecka  - orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

3) samotnego wychowywania dziecka w rodzinie- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem 

4) objęcia dziecka  pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 19 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r, poz. 135, z późn. zm.) 

5) rodziców pracujących – oświadczenie o  pracy zawodowej rodziców, albo pracy społecznej na rzecz organizacji 

pozarządowych działających na terenie gminy Strumień( praca w zarządzie lub prowadzenie rachunkowości) 

 

                                                                         


