
Załącznik nr 2  

do Regulaminu Rekrutacji 

  Przedszkola  Samorządowego Nr 5 w Turku 

 

 

Kryteria ustawowe 
art. 131 ust. 2 Ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910  ze zm.); 

 

 

Kryteria ustalone Uchwałą Rady Miejskiej Turku 
 

Uchwała NR XXIX/255/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek i dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2864) 

 

 

 

Lp. Kryteria Liczba punktów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata 40 

2 Niepełnosprawność kandydata 40 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 40 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 40 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 40 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 40 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 40 

1 

Kandydat 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) 

10 

2 

Kandydat, którego rodzice zadeklarują korzystanie przez dziecko z pełnej 

oferty przedszkola powyżej 8 godz. dziennie 
- deklaracja rodzica, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć 

organizowanych w przedszkolu  w zakresie pełnej oferty powyżej 8 godz. 

dziennie 

8 

3 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola 

- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola 

zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 

6 

4 

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 

3 

5 

Kandydat uczęszczający 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 

2 

6 

Kandydat, 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 

1 

Suma  punktów 30 


