1.

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

2. Kryteria określone w Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 roku.
Spełnianie kryterium
Lp.
Kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM *
Liczba zadeklarowanych godzin, przekraczająca 5-godzinny czas
1
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących
zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko
2
wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie
dziennym rodzica/prawnego opiekuna
Dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej **
Preferencja 1
3
Preferencja 2
Preferencja 3
Dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe na Osiedlu,
w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania
przedszkolu *****
4

Preferencja 1
Preferencja 2
Preferencja 3
Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się
w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej **
Preferencja 1

5
Preferencja 2
Preferencja 3
6

Dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin
i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym w Szczecinie

Oświadczam, że zgodnie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołączam
dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie
kryteriów określonych w pkt 2 niniejszego dokumentu.

……………………………………………………………

Podpisy rodzica/ów

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.
**
Aby dziecko uzyskało punkty za kryterium 3, 4 lub 5, przy spełnionej preferencji należy wpisać TAK.
*

