Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr REKiS.0050.1.0025.2018
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kobierzyce
na rok szkolny 2018/2019

L.p.
1.

2.

Kryteria
Dziecko 3-letnie, 4-letnie lub 5-letnie,
które ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.
Dziecko, którego oboje
rodzice/opiekunowie prawni/rodzic
samotnie je wychowujący:
- pracują zawodowo w wymiarze
pełnego etatu
lub
-prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą
lub
-prowadzą gospodarstwo rolne
lub
-studiują w systemie dziennym.

3.

Oboje rodzice / prawni opiekunowie/
rodzic samotnie wychowujący dziecko/
rozliczają się z podatku dochodowego od
osób
fizycznych
z tytułu
pracy,
emerytury, renty lub prowadzenia
działalności gospodarczej do Pierwszego
Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul.
ks. Czesława Klimasa 34, 50-515
Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub
prowadzą gospodarstwo rolne i są
podatnikami podatku rolnego w Gminie
Kobierzyce.

4.

Jeden rodzic / prawny opiekun rozlicza
się z podatku dochodowego od osób
fizycznych z tytułu pracy, emerytury,
renty lub prowadzenia działalności
gospodarczej do Pierwszego Urzędu
Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks.
Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław
na rzecz Gminy Kobierzyce lub
prowadzi gospodarstwo rolne i jest
podatnikiem podatku rolnego w Gminie
Kobierzyce.

Liczba
punktów
50

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium

50

·zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu
pracy wydane przez upoważnioną do tego
osobę lub
·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej
·zaświadczenie
z Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników
·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.

50

·zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
potwierdzające złożenie informacji
podatkowej do Pierwszego Urzędu
Skarbowego we Wrocławiu za poprzedni rok
z tytułu zamieszkania na terenie Gminy
Kobierzyce

25

·zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
potwierdzające złożenie informacji
podatkowej do Pierwszego Urzędu
Skarbowego we Wrocławiu za poprzedni rok
z tytułu zamieszkania na terenie Gminy
Kobierzyce

1

5.

Zgłoszenie do przedszkola dziecka
posiadającego co najmniej jedno
rodzeństwo w wieku do 18 roku życia.

10

·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

6.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej
placówki dwojga lub więcej dzieci lub
zgłoszenie dziecka posiadającego
rodzeństwo korzystające z usług danego
przedszkola lub szkoły (także
działających w ramach zespołu szkolnoprzedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego
rodzeństwo kończy edukację
w przedszkolu lub w szkole w roku
poprzedzającym rok szkolny, na który
odbywa się rekrutacja.

5

·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

2

