KRYTERIA NABORU

1. Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na dwa
etapy:
1) etap pierwszy – w oparciu o kryteria ustawowe,
2) etap drugi – kryteria określone uchwałą Rady Miasta Poznania.
2. Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego stosuje się 7 kryteriów ustawowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 260 punków.

WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY

1. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów ustawowych, o których mowa w § 2
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, gdzie wielodzietność rodziny
oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
2) 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 2018 r. poz. 511, ze zm.);
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem , gdzie samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem ;

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w
drodze wywiadu, o którym mowa ustawy z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. poz.
924) o świadczeniach rodzinnych.
4) 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 2019
r. poz. 1111 ze. zm.).
2. We wniosku określa się kolejność wybranych nie więcej niż pięć przedszkoli w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich
wartością:
1) 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 – 30 pkt;
2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład
wchodzi dane przedszkole – 60 pkt;
3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
a) za I preferencję – 50 pkt,
b) za II preferencję – 30 pkt,
c) za III preferencję – 20 pkt,
d) za IV preferencję – 10 pkt,
e) za V preferencję – 1 pkt;
4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej
placówki – 15 pkt;
5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od
osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt;

6) wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień
Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn
medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

3. Do wniosku dołącza się również zaświadczenia potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów określonych Uchwałą Rady Miasta Poznania, o których mowa
w § 2 pkt. 3:

Lp.

Kryterium z § 1:

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

kryterium
1)

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

zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni
wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG

kryterium
5)

oboje
rodzice/opiekunowie
prawni kandydata
rozliczyli podatek
dochodowy od osób
fizycznych za miniony
rok w gminie Poznań

kserokopia pierwszej strony zeznania
podatkowego, w przypadku zeznania
elektronicznego wraz z Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem
referencyjnym (UPO)

kryterium
6)

wykonanie u dziecka
obowiązkowych
szczepień zgodnie z
Programem Szczepień
Ochronnych, kryterium
spełniają także dzieci,
które z przyczyn
medycznych nie
podlegają Programowi
Szczepień Ochronnych

oświadczenie rodzica

