
Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Gminy Knurów 
 

Lp. Nazwa kryterium 
   

Sposób udokumentowania 
    

Rodzaje odpowiedzi 
Liczba 

       
punktów               

          

   Kryteria podstawowe (ustawowe)       
               

             Tak 100 pkt 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola 
      

    Nie 0 pkt 

             Odmawiam odpowiedzi 0 pkt 

  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na Tak 100 pkt 
  

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności  lub o stopniu     

2. Niepełnosprawność kandydata niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 
  

  

  urzędowo  poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania Nie 0 pkt 
  administracyjnego   odpis   lub   wyciąg   z   dokumentu   lub   kopia   

  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt              

      

  orzeczenie  o  niepełnosprawności lub o  stopniu   niepełnosprawności, Tak 100 pkt 

  lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia   
  27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   
    

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 511 , z późn. 

Nie 0 pkt zm.).   Oryginał,   notarialnie   poświadczona   kopia   albo   urzędowo 
    

  poświadczony   zgodnie   z   art.   76a   §   1   Kodeksu   postępowania   
  

administracyjnego   odpis   lub   wyciąg   z   dokumentu   lub   kopia 
  

    

  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  Odmawiam odpowiedzi 0 pkt 

     

  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub Tak 100 pkt 
  orzeczenie  równoważne  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia   
  27.08.1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu   
    

  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  511,  z późn.  zm.). 
Nie 0 pkt 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego   
  

odpis  lub  wyciąg  z  dokumentu lub kopia  poświadczona  za  zgodność 
  

    

  z oryginałem przez rodzica kandydata      
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt              

               



  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności, Tak 100 pkt 

  lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów  ustawy  z  dnia   
  27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu   
    

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.). 

Nie 0 pkt Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 
    

  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego   
  

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z 
  

    

  oryginałem przez rodzica kandydata  Odmawiam odpowiedzi 0 pkt 

     

  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację Tak 100 pkt 

  lub  akt  zgonu  oraz  oświadczenie  o  samotnym  wychowaniu  dziecka   

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

oraz niewychowywaniu  żadnego dziecka  wspólnie  z  jego  rodzicem. 
  

  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony Nie 0 pkt 
  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego   
  

odpis  lub wyciąg  z  dokumentu  kopia  poświadczona  za  zgodność 
  

    

  z oryginałem przez rodzica kandydata  Odmawiam odpowiedzi 0 pkt 
         

        

  dokument poświadczający objęcie  dziecka pieczą  zastępczą  zgodnie Tak 100 pkt 
  z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

zastępczej (Dz.  U.  z  2018  r. poz.  998   z  późn.  zm.).  Oryginał, 
  

  

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie Nie 0 pkt 
  

z  art.  76 a § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego odpis  lub     
  

wyciąg  z dokumentu kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem 
  

    

  przez rodzica kandydata    Odmawiam odpowiedzi 0 pkt          

           



 
Kryteria dodatkowe (gminne) 

 

 Kandydat,  którego  oboje  rodzice  lub  opiekunowie zaświadczenie  z  zakładu  pracy  o  zatrudnieniu  lub  zaświadczenie Tak 32 pkt 

 prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, a   

8. 

cywilnoprawnej,   uczą się w trybie dziennym, w  przypadku  samozatrudnienia  aktualną  informację  z  Centralnej 

Nie 0 pkt prowadzą działalność gospodarczą - kryterium Ewidencji  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  zaświadczenie 
 

stosuje  się również do  rodzica/opiekuna prawnego z uczelni lub innej placówki zawierające informację o systemie nauki 
  

   

 samotnie wychowującego dziecko    i planowanym terminie jej ukończenia 
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt            

         

 Kandydat, którego rodzeństwo  będzie  
Tak 16 pkt  kontynuować edukację przedszkolną /szkolną  

    

9. w tym samym przedszkolu /szkole podstawowej oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola 
Nie 0 pkt  /zespole szkolno- przedszkolnym w roku  

    

 szkolnym, na który odbywa się rekrutacja   
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt            

 Kandydat znajduje się w trudnej  sytuacji  Tak 8 pkt 
  

Nie 0 pkt  rodzinnej (dziecko z rodziny objętej nadzorem  

10. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola 
  

kuratorskim, wsparciem asystenta rodzin,   
    

 w rodzinie występuje długotrwała lub ciężka  
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt  choroba)          

            

             

 Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym  Tak 4 pkt 

 rok, na który prowadzony jest nabór uczęszczał do  Nie 0 pkt 
11. innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola   

    

 innej formy  wychowania przedszkolnego, żłobka lub    

 innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3  

Odmawiam odpowiedzi 0 pkt 
           

           

 Przedszkole wskazane we wniosku jako pierwszego    

12. 
wyboru jest według  składającego wniosek 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 1 pkt 
rodzica/opiekuna prawnego najdogodniejszą     

 placówką dla kandydata       
Nie 0 pkt             


