INFORMACJA
O KRYTERIACH UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY
2018/2019 DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ O DOKUMENTACH NIEZBĘDNYCH
DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE O LICZBIE PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rady Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 610) przedstawiam informację o:
- kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego (tj. punktów przedszkolnych);
- dokumentach niezbędnych od potwierdzenia tych kryteriów;
- liczbie możliwych punktów za poszczególne kryteria.
I.
KRYTERIA ORAZ ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA
1. kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) dotyczące I etapu rekrutacyjnego:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (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);
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość punktową ustaloną przez Dyrektora placówki.
2. Kryteria ustalone przez Radę Miejską w Chocianowie w uchwale nr XXIX.191.2017 z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania
przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Chocianów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
dotyczące II etapu rekrutacyjnego:
a) przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje/prowadzi działalność gospodarczą/uczy
się w trybie dziennym (5 punktów);
b) przynajmniej jedno z rodziców kandydata mieszka w Gminie Chocianów i rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach (5 punktów);
c) rodzeństwo kandydata pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym uczęszcza do
tego samego przedszkola (punktu przedszkolnego) lub do danej szkoły podstawowej
z oddziałem przedszkolnym (2 punkty).

II.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
1. Oświadczenie rodzica kandydata o wielodzietności.
2. 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. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.).
3. 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.
4. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
697).
5. Oświadczenie
rodzica
kandydata
o
zatrudnieniu/prowadzeniu
działalności
gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego/uczęszczaniu do szkoły w trybie dziennym.
6. Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania
podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach.

