
Zarządzenie Nr 4/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 
z dnia 27 lutego 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych  

Na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala się kryteria przyjmowania dzieci do oddziałów 
przedszkolnych spoza obwodu szkoły oraz ich  wartość punktową na rok szkolny 2015/2016:  

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat posiada ustawowe prawo w danym 
roku szkolnym do objęcia wychowaniem 
przedszkolnym oraz do objęcia rocznym 
obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym w szkołach podstawowych 

11 Informacja o dacie urodzenia             
i miejscu zamieszkania zawarta we 
wniosku o przyjęcie do placówki 

2. 2a. Rodzice /opiekunowie prawni kandydata 
pracują oraz odprowadzają podatek 
dochodowy na terenie gminy Pszczółki 
 
 
 
  
 
 
 
2b. Rodzice /opiekunowie prawni kandydata 
uczą się / studiują w trybie dziennym 

5 2a. Dokument poświadczający 
zatrudnienie każdego z rodziców 
(w przypadku samo zatrudnienia 
aktualny wpis  do ewidencji 
działalności gospodarczej) oraz 
oświadczenie o odprowadzeniu 
podatku dochodowego                    
w gminie Pszczółki 
2b. Zaświadczenie ze szkoły 
/uczelni o nauce /studiach                    
w trybie dziennym 

3. Dochód w przeliczeniu na członka rodziny 
kandydata nie przekracza kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
2013  poz.  1456, ze zmianami) 

3 Zaświadczenie o wysokości 
zarobków obojga rodziców, 
Zaświadczenie z GOPS                          
o pobieranych świadczeniach, 
zaświadczenie z Urzędu pracy           
o statusie bezrobotnego oraz           
o pobieranym świadczeniu lub 
jego braku 

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły 
podstawowej 

1  

§ 2. 
Przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły nie może spowodować zwiększenia liczby  oddziałów. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego  na rok szkolny 2015/2016. 


