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                                                         Załącznik nr 3                                           
                                                         do Zarządzenia Nr 16/22 
                                                         Burmistrza Polanowa z dn. 27 stycznia 2022 r. 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych  
Gmina Polanów – pierwszy i drugi etap 

Kryteria ustawowe i dokumenty brane pod uwagę w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Sposób dokumentowania 

1. 

Wielodzietność 
rodziny kandydata 

(rodzina 
wychowująca troje i 

więcej dzieci). 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
oświadczenia o wielodzietności rodziny 
kandydata w postaci zaznaczenia w podaniu 
faktu spełnienia kryterium oraz wskazanie 
we wniosku danych rodzeństwa (numer 
pesel, imię i nazwisko). 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata. 
 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
orzeczenia o potrzebie  kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

3. 

Niepełnosprawność 
jednego 

z rodziców 
kandydata. 

 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
orzeczenia o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

4. 

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 

kandydata. 
 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
orzeczenia 
o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważnego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

5. 

Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
Kandydata. 

 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenia o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia 
równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
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6. 

Samotne 
wychowywanie 

kandydata w 
rodzinie. 

 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
oświadczenia o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego 
dziecka 
wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z 
wymienionych 
dokumentów: 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód; 
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający separację; 
- akt zgonu. 

7. 

Objęcie kandydata 
pieczą 

zastępczą. 
 

10 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
dokumentu poświadczającego objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 
 

Kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych określone uchwałą nr XXXIII/2020/21 z dnia 25 
stycznia 2021 r., oraz uchwałą nr XLVI/291/22 z dnia 27 stycznia 

2022 r. Rady Miejskiej w Polanowie 
 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Sposób dokumentowania 

1. 

Dzieci obojga 
rodziców 
(opiekunów 
prawnych)  
pracujących  lub 
studiujących w 
trybie dziennym lub 
prowadzących 
gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą. 

20 

Zaświadczenie  z zakładu pracy  o 
zatrudnieniu rodziców (opiekunów 
prawnych)  lub zaświadczenie z uczelni  
potwierdzające naukę w systemie dziennym 
lub zaświadczenie z urzędu gminy o 
posiadaniu gospodarstwa rolnego lub 
informacja z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. 

Dziecko, którego 
rodzeństwo w 
kolejnym roku 
szkolnym będzie 
kontynuowało 
edukację 
przedszkolną lub 
szkolną w Gminie 
Polanów. 

5 

Oświadczenia rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci. 

3. 

Dzieci, które będą 
korzystać z pełnej 
oferty przedszkolnej 
(powyżej podstawy 

1 

Oświadczenia rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci. 
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programowej wraz z 
posiłkami).   

4. 

Dziecko, którego 
oboje rodzice/ 
prawni opiekunowie 
mieszkają w Gminie 
Polanów i oboje 
rozliczają podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych w II  
Urzędzie 
Skarbowym w 
Koszalinie. 

9 

Oświadczenie każdego rodzica/opiekuna 
prawnego o zamieszkaniu w Gminie 
Polanów i rozliczaniu podatku dochodowego 
od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym 
w Koszalinie. Kopia pierwszej strony 
zeznania podatkowego na potrzeby podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 
wybrany rok z dwóch lat poprzedzających 
rok, w którym odbywa się postępowanie 
rekrutacyjne, opatrzona prezentatą urzędu 
skarbowego, w którym zostało złożone 
zeznanie, lub wraz z zaświadczeniem z 
urzędu skarbowego potwierdzającym fakt 
złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty), lub z 
urzędowym poświadczeniem odbioru 
wydanym przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą systemu teleinformatycznego 
administracji podatkowej (UPO); 

5. 

Dziecko którego 
rodzice/prawni 
opiekunowie 
mieszkający w 
Gminie Polanów są 
objęci pomocą 
społeczną z uwagi 
na trudną sytuację 
rodzinną lub 
materialną. 

5 

Zaświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Polanowie. 

 
 


