KRYTERIA, DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIANIE ORAZ
LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
DO
PUBLICZNYCH
PLACÓWEK
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI określone
w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
PUBLICZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Lp. Kryterium
Liczba
Dokument
punktów
rodzeństwo kandydata uczęszcza
oświadczenie rodzica na formularzu
1.
i będzie uczęszczało nadal do
stanowiącym załącznik do Uchwały
16
tego samego przedszkola, szkoły
Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz
podstawowej z oddziałami
Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
przedszkolnymi lub zespołu
http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776
szkolno-przedszkolnego
w roku szkolnym, na który
przeprowadzana jest rekrutacja
kandydat posiada rodzeństwo
oświadczenie rodzica na formularzu
2.
wspólnie ubiegające się do
10
stanowiącym załącznik do Uchwały
placówki wychowania
Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz
przedszkolnego
Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776
3.

4.

5.

kandydat objęty obowiązkiem
rocznego przygotowania
przedszkolnego ubiega się o
przyjęcie do oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej (przedszkola w
zespole szkolnoprzedszkolnym), której obwód
jest właściwy dla jego miejsca
zamieszkania
oboje rodzice kandydata (lub
rodzic w przypadku samotnego
wychowywania kandydata)
pozostają w zatrudnieniu lub
prowadzą działalność
gospodarczą lub pobierają naukę
w systemie dziennym

oboje rodzice kandydata (lub
rodzic w przypadku samotnego
wychowywania kandydata)

20

5
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oświadczenie rodzica na formularzu
stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz
Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
http://www.ebip.pl/Start/51/ActDetails/147776

zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy
na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
lub
wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego;
lub
zaświadczenie szkoły/uczelni o
pobieraniu nauki w systemie
dziennym
poświadczona przez rodzica
kandydata kopia pierwszej strony
zeznania podatkowego

6.

rozliczają się z podatku
dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszczu
Gdańskim, w związku z
miejscem zamieszkania w
Pruszczu Gdańskim
jeden z rodziców (nie dotyczy
rodzica samotnie
wychowującego kandydata)
rozlicza się z podatku
dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszczu
Gdańskim, w związku z
miejscem zamieszkania w
Pruszczu Gdańskim

za rok poprzedzający rok, w którym
odbywa się rekrutacja lub wydruk
pierwszej strony ww. zeznania
podatkowego złożonego drogą
elektroniczną wraz z urzędowym
poświadczeniem jego odbioru
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poświadczona przez rodzica
kandydata kopia pierwszej strony
zeznania podatkowego
za rok poprzedzający rok, w którym
odbywa się rekrutacja lub wydruk
pierwszej strony ww. zeznania
podatkowego złożonego drogą
elektroniczną wraz z urzędowym
poświadczeniem jego odbioru

