
Lp.
Nazwa kryterium

Wartość 

pkt
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1 Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym

60

2 Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny

25 >> orzeczenie właściwego sądu orzekającego w sprawach rodzinnych

      i nieletnich lub zaświadczenie właściwego organu o przydzieleniu 

      rodzinie dziecka asystenta rodziny

>> oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 

       o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie stacjonarnym 

      (zawierające nazwę i dane adresowe pracodawcy lub uczelni

>> oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka 

       o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

>> prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

       separację lub odpis skrócony aktu zgonu jednego z rodziców 

       (opiekunów prawnych) - do wglądu, oświadczenie rodzica (opiekuna

       prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka

>> prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

       separację lub odpis skrócony aktu zgonu jednego z rodziców

       (opiekunów prawnych) - do wglądu, oświadczenie rodzica (opiekuna 

       prawnego) o samotnym wychowywaniu dziecka

>> oświadczenia obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub 

     oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata

     o rozliczaniu podatku dochodowego od osób ficzycznych

     za rok poprzedni w urzędzie skarbowym właściwym

     dla miejsca zamieszkania

5 Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym objętym 

rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację 

w szkole podstawowej na terenie gminy Golczewo 

(odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w 

szkole podstawowej)

5 >> oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rodzeństwie

       tego dziecka, które w roku szkolnym objętym rekrutacją, będzie 

       rozpoczynało lub kontynuowało edukację w szkole podstawowej 

       na terenie  gminy Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub

       oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej); należy podać imię

       i nazwisko każdej z tych osób)
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Oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, 

studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub działalność gospodarczą albo dziecko jest 

wychowywane przez jednego rodzica (opiekuna prawnego), 

studiującego w systemie stacjonarnym, prowadzącego 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

Oboje rodzice dziecka lub osoba samotnie wychowująca 

dziecko, o których mowa w Lp. 3, mieszkają na terenie 

gminy Golczewo i rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca 

zamieszkania
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