
 
 

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

zm.). 
 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

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 Uchwale nr XLI/318/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 1 lutego 2018r. 
 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM * 

1 

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium 

stosuje się również w odniesieniu do pracującego/ studiującego w trybie 

stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który 

samotnie wychowuje dziecko) 

 

2 

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu ** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

3 

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na 

terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony 

rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń - kryterium 

stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko 

 

4 

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola ** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

5 

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w 

rekrutacji bez rezultatu ** 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

6 Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje  
 

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. 
 

 
 

 
 …………………………………………………………… 
 Czytelne 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 2, 4 i 5, przy jednej z wymienionych preferencji należy wpisać TAK. 
*** Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

 


