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OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Ilość wolnych miejsc: 21 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

MOŻNA POBRAĆ W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB NA STRONIE 

www.przedszkolesiedem.pl 

WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

OD 15 LUTEGO 2021 r. DO 12 MARCA 2021 r. 

Dzieci, których Rodzice / Opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji 

przedszkolnej w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożą deklarację o 

kontynuowaniu edukacji dziecka w przedszkolu.  

 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE 
wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe- t.j. (Dz. U. z 
2020 r. poz. 910 ze zm.) 

KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 
WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA 

1) wielodzietność rodziny 
kandydata 

30 pkt 
oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata 30 pkt 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 zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.) - składane w oryginale lub 
kopie poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez rodzica kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

30 pkt 

4) niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

30 pkt 

5) niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

30 pkt 

6) samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

30 pkt 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie 

http://www.przedszkolesiedem.pl/


o samotnym wychowywaniu dziecka - składane 
w oryginale lub kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 
oraz w każdym z powyższych przypadków 
oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7) objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

30 pkt 

dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze 
zm.) - składany w oryginale lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

  
KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

wynikające z Uchwały Nr XXXIV/206/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 marca 2020 r. w 
sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Bogatynia 
  

Nr KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

1 Kandydat będzie realizować roczne przygotowanie przedszkolne 25 

2 
Kandydat, którego rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący kandydata) 
pracują zawodowo lub studiują w formie dziennej 

15 

3 
Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym 
przedszkolu 

5 

4 
 

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 
godzin realizacji podstawy programowej 

1 pkt za 
każdą 

godzinę- 
maksymalnie 

4 pkt 
 

5 
Wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez 
ośrodek pomocy społecznej, poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub 
inną instytucję wspomagająca rodzinę 

3 

  

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio: 
1) Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub zaświadczenie o studiowaniu w formie 

dziennej dla kryterium nr 2, 
2) Dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym 

dl kryterium nr 5, 
3) Oświadczenia rodziców dla kryteriów nr 1, 3 i 4. 

 

 


