
Kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego Ala i kot w Piasecznie 
na rok szkolny 2021/2022 

 
1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w Ustawie o systemie oświaty - tzw. 

kryteria ustawowe:  
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 
• niepełnosprawność kandydata, 
• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (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), 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria: 

 
Nazwa kryterium Punktacja 
Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym z obowiązkiem szkolnym, ubiegające  
się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania. 

21 pkt 

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

9 pkt 

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 

8 pkt 

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub 
kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji  
we wniosku o przyjęcie. 

2 pkt 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 
a) W przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) 

b) W przypadku dochodów w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa 
w lit. a) liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w 
rodzinie dziecka. 

0-1 pkt 

 
3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienie kryteriów, o których mowa w §2, są odpowiednio: 

• Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie; 
• Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym 

zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu (poniesione straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);  

• zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; 
• wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja 

z Krajowego Rejestru Sądowego;  
• zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;  
• zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 
• oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodów 

w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 
 
 
  


