
Zał. 2.  KRYTERIA SAMORZĄDOWE, DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE SPEŁNIANIE TYCH KRYTERIÓW ORAZ WYMAGANA 
FORMA ICH SKŁADANIA PRZEZ RODZICA KANDYDATA WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA 

 

 

KRYTERIA NABORU W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA 

PUBLICZNEGO 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA DANEGO KRYTERIUM 

LICZBA 

PUNKTÓW ZA 

KRYTERIA 

Oboje rodzice/prawni opiekunowie/ lub rodzic 

samotnie wychowujący dziecko pracują(e) na 

podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, prowadzą działalność 

gospodarczą, uczą się w systemie 

stacjonarnym lub prowadzą gospodarstwo 

rolne 

aktualne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu  

lub  

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej  

lub  

wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej 

albo  

pisemne oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub  pobierania nauki w trybie dziennym 

 

 

 

30 

Wybrane przedszkole /oddział przedszkolny 

jest zlokalizowany w odległości do 3 km  od 

miejsca zamieszkania przez dziecko 

pięcioletnie oraz dziecko objęte 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym 

 

oświadczenie rodzica dziecka pięcioletniego  lub dziecka objętego obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym o spełnieniu kryterium odległości do 3 km 

między  miejscem zamieszkania dziecka a wybranym przedszkolem/oddziałem 

przedszkolnym 

 

 

20 

Dziecko wymagające całodziennej opieki 

przedszkolnej w wymiarze 9 godzin 

oświadczenie rodzica kandydata dotyczące czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

20 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego 

samego przedszkola/oddziału przedszkolnego 

lub szkoły podstawowej, w obwodzie której 

ma siedzibę przedszkole/ oddział 

przedszkolny 

 

oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  do tego samego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, w obwodzie której ma 

siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny 

 

 

20 

Rodzice dziecka rozliczyli ostatni podatek 

dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym w Strzyżowie wskazując w 

rocznym zeznaniu podatkowym jako miejsce 

zamieszkania gminę Strzyżów, przy czym za 

rozliczenie w ten sposób podatku przez: 

kopia pierwszej strony ostatniego zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą 

Urzędu Skarbowego w Strzyżowie   

lub  

zaświadczenie potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

lub poniesionej straty, wydane przez  Urząd Skarbowy w Strzyżowie   

lub  

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

systemu teleinformatycznego administracji podatkowej 

 

 

 

 

 

 

- jednego z rodziców dziecka,  5 

- przez oboje rodziców lub  rodzica samotnie 

  wychowującego dziecko 

 10 



 

 

* w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo w przyjęciu   
   przysługuje kandydatowi rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym, 
 
** oświadczenia składa się na zasadach określonych w art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe tzn.: 

Oświadczenia 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.  

*** w przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna 
         rozpatruje wniosek nie uwzględniając danego kryterium 


