
KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(w przypadku spełnienia danego kryterium proszę postawić znak „X”) 

Kryteria obowiązkowe  
(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

1.  Wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 
Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

 

2.  Niepełnosprawność  dziecka 
Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. z 2011 r nr127, 

poz. 721 ze zm.). 

 

3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2011 r. z 2011 r nr127, poz. 721 ze zm.). 

 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  
Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2011 r. z 2011 r nr127, poz. 721 ze zm.). 

 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  
Załącznik: 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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. z 2011 r nr127, 

poz. 721 ze zm.). 

 

6.  Samotnie wychowywanie dziecka w rodzinie  
Załącznik: 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) 

 

7.  Objęcie dziecka pieczą zastępczą  
Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135)) 

 

Kryteria dodatkowe  

1.  Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego   

2.  Dziecko uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021  

3.  Aktywność zawodowa obojga rodziców, uczenie się w systemie dziennym   

4.  Aktywność zawodowa jednego rodzica, uczenie się w systemie dziennym  

5.  Dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną   

6.  Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola   

7.  Rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzili podatek dochodowy (PIT)za 2019 r. w gminie Golina 

 (co najmniej jeden rodzic) 
 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie  

………………………………………       ….…………………………………………..          ………………………………………………… 
               Data                                     podpis matki/ opiekunki prawnej              podpis ojca/ opiekuna prawnego    


