
UWAGA RODZICE! 

 

Uprzejmie informuję, że rekrutacja w Zespole                       

Przedszkolno – Żłobkowym nr 1 rozpoczyna się  

01 marca i trwa do 31 marca 2014r. 
 

KRYTERIA USTAWOWE PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA 

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
 

Wielodzietność rodziny kandydata 

(załącznik – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) 

Niepełnosprawność kandydata 
(załącznik – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 

ze zm.)                            

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
(załącznik - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.)                            

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
(załącznik - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm.)                            

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
(załącznik – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 

ze zm.)                            

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
(załącznik – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem). 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
Załącznik – dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     (Dz. U. z 2013r. poz.135). 

 

KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ DYREKTORA  

W UZGODNIENIU Z ORGANEM  PROWADZĄCYM 
 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej placówki 

oświadczenie 

Dziecko obojga rodziców pracujących 

oświadczenie 

 


