
 
 

1. Kryteria określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 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  
* 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. 

 

2. Kryteria określone uchwałą nr VII/37/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. 

 

Lp. Kryterium 
Spełnianie kryterium 

TAK/NIE/ODMAWIAM* 

1 

Oboje rodzice/opiekunowi prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach 

pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-

prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą (kryterium stosuje się również w odniesieniu do rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko) 

 

2 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki 

Preferencja 1  

Preferencja 2  

Preferencja 3  

3 

Preferencje za wybór przedszkola 

Preferencja 1 15 punktów 

Preferencja 2 5 punktów 

Preferencja 3 0 punktów 

4 

Zadeklarowany przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata czas pobytu i 

korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, 

opieki i posiłków po godzinie 13.00 – za każdą dodatkową godzinę 2 punkty 

(maksymalnie 10 pkt)** 

 

5 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od 

osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań (kryterium stosuje się również w 

odniesieniu do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) 

 

6 
Dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny 
 

*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. 

**Należy podać do której godziny dziecko będzie przebywać w przedszkolu np. 16.00 oznacza 3 godziny – 6 pkt. Maksymalna godzina to 18.00 (10 pkt.) 

 
  

Oświadczam, że zgodnie z art. 20t ust. 2 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołączam dokumenty 

potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu. 

 

 
 …………………………………………………………… 

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


