Gniezno, 31.01.2020 r.

Prezydent Miasta Gniezna
WE.4450.3.2020
Komunikat w sprawie kryteriów przyjmowania do przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021
Prezydenta Miasta Gniezna informuje o kryteriach branych pod uwagę oraz dokumentach niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno:
Uchwałą Nr XXXIV/351/2017 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów
przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich
wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów
niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1519 ze zm.). Rada Miasta
ustaliła:
1. Kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Gniezno i ich wartość punktową na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica
pracującego samotnie wychowującego lub uczącego się w trybie dziennym - 25 pkt;
2) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 15 pkt;
3) kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który
jest przeprowadzana rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru - 8 pkt;
4) liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu - za każdą zadeklarowaną godzinę
powyżej 5 godzin 1 pkt, maksymalnie 6 pkt.
5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszczało do przedszkola pierwszego wyboru - 4 pkt;
6) kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 3
pkt.;
oraz określiła
2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:
1) oświadczenie obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybiedziennym albo rodzica
pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;
2) dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny;
3) oświadczenie rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w
przedszkolu pierwszego wyboru;
4) oświadczenie rodzica/ów - deklarowana liczba godzin pobytu kandydata w przedszkolu;
5) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;

Powyższe kryteria stosuje się również w postępowaniu uzupełniającym.
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