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Kryteria rekrutacji
do Przedszkoli Samorządowych w Turku
1. W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli Samorządowych
w Turku na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:
- kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
- kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu
z burmistrzem miasta tzw. kryteria samorządowe.
2. Proces rekrutacji przebiega na dwóch poziomach w oparciu o wolne
miejsca organizacyjne:
- poziom rekrutacji dla dzieci 3-4-letnich.
- poziom rekrutacji dla dzieci 5-letnich
3. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
4. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku,
określone niżej dokumenty.
5. W przypadku nieprzedłużenia dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie
uwzględnia danego kryterium.
6. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje
troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
7. Samotne wychowywanie dziecka oznacza 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 (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Lp.

Kryteria

Liczba
punktów

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria dyrektora ustalone w porozumieniu z organem
prowadzącym
1
Dziecko obojga rodziców* pracujących lub prowadzących
działalność gospodarczą lub uczących się w trybie dziennym
- zaświadczenie wydane przez pracodawcę
lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub zaświadczenie z uczelni (szkoły)
2
Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie przez dziecko
z pełnej oferty przedszkola powyżej 8 godz. dziennie
- oświadczenie rodzica o planowanym czasie korzystania
przez dziecko z pełnej oferty przedszkola
zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
3
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola
- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa
do tego przedszkola zawarte we wniosku o przyjęcie
dziecka do przedszkola
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Przedszkole wskazane we wniosku o przyjęcie dziecka, jest
najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania
dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców
- oświadczenie rodzica o wskazaniu przedszkola jako
najbliżej położonego miejsca zamieszkania lub miejsca
pracy zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do
przedszkola
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5
Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka wpisanego do
rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku
-oświadczenie rodzica o wcześniejszym uczęszczaniu
dziecka do żłobka wpisanego do rejestru żłobków
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku zawarte
we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
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6
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek
dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Turek
- oświadczenie rodzica o odprowadzaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy
Miejskiej Turek zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola
Suma punktów
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Liczba
uzyskanych
punktów

Sposób weryfikacji kryteriów podstawowych
( dokumenty, które rodzice przedkładają do wglądu do dyrektora przedszkola)

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY
a)

wielodzietność rodziny dziecka
(troje i więcej dzieci)

b)

niepełnosprawność dziecka

c)

niepełnosprawność jednego z
rodziców dziecka
niepełnosprawność obojga
rodziców dziecka
niepełnosprawność
rodzeństwa dziecka
samotne wychowywanie
dziecka w rodzinie

d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

Objęcie dziecka pieczą
zastępczą
Oboje rodzice pracujący

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- wzór
oświadczenia
do
pobrania
wraz
z
wnioskiem
od dyrektora przedszkola
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności*
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności*
Jak wyżej
Jak wyżej
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu *
oraz oświadczenie Rodzica o samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem - wzór oświadczenia do pobrania wraz z
wnioskiem od dyrektora przedszkola
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą*
Zaświadczenie wydane przez pracodawcę
lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie
z uczelni (szkoły)
Oświadczenie rodzica we wniosku

Deklaracja rodzica korzystania
przez dziecko z pełnej oferty
przedszkola powyżej 8 godz.
dziennie
Dziecko, którego rodzeństwo
Oświadczenie rodzica we wniosku
uczęszcza do tego przedszkola
Przedszkole wskazane we
Oświadczenie rodzica we wniosku
wniosku o przyjęcie dziecka,
jest najbliżej położonym
przedszkolem od miejsca
zamieszkania dziecka/miejsca
pracy jednego z rodziców

l)

Dziecko uczęszczające
Oświadczenie rodzica we wniosku
wcześniej do żłobka wpisanego
do rejestru żłobków
prowadzonego przez
Burmistrza Miasta Turku

ł)

Dziecko, którego rodzice
Oświadczenie rodzica we wniosku
odprowadzają podatek
dochodowy od osób fizycznych
na rzecz Gminy Miejskiej Turek

* lub kserokopia potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem (z datą i czytelnym podpisem)
Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek.
Dokument potwierdzający - oświadczenie we wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola
potwierdzona przez Rodzica za zgodność z oryginałem (z datą i czytelnym podpisem)

