1. Kryteria określone w ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59
z późn. zm.).
Lp.

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Kryterium

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

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.
*

2. Kryteria określone uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r.
Lp.

1

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Kryterium
Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego
stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje
się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt.
Preferencja 1

2

Preferencja 2
Preferencja 3
Preferencje za wybór przedszkola
Preferencja 1
Preferencja 2
Preferencja 3

3

50 punktów
10 punktów
0 punktów

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt.
Preferencja 1

4

Preferencja 2

5
6

Preferencja 3
Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób
fizycznych za miniony rok w gminie Poznań - kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt.
Dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny - 60 pkt.

*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.)

Oświadczam, że zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu.
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Podpis rodzica (matki)

Podpis rodzica (ojca)

