
 
 

 

1. Kryteria określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.). 

 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

1 Wielodzietność rodziny kandydata  

2 Niepełnosprawność kandydata  

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 

2. Kryteria określone w uchwale Rady Gminy Komorniki nr III/21/2015 w sprawie określenia kryteriów 

branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

działających na terenie Gminy Komorniki z dnia 22 stycznia 2015 r. 

 

 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

1 

Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub 

prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również 

rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego 

działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko 

 

2 

Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla 

celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie 

gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego 

opiekuna samotnie wychowującego dziecko 

 

3 

Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja ** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

4 
Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 

godzin dziennie 
 

5 

Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, 

pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub pobierającej zasiłek rodzinny 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołączam dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów 

określonych w pkt 2 niniejszego dokumentu. 

 

 

 

 …………………………………………………………… 

 Czytelne podpisy rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) 

 

                                                 
* Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi 

ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego 

kryterium przy obliczaniu punktów. 
** Aby dziecko uzyskało punkty za kryterium, przy jednej z wymienionych preferencji należy wpisać TAK. 

 


