KRYTERIA REKRUTACJI
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 48
rok szkolny 2017/2018
dla kandydatów zamieszkałych na obszarze Warszawy
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 obowiązują tzw.
kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.







W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod
uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
Do wniosku o przyjęcie kandydata dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie niżej wymienionych
kryteriów.
W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności
zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
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Kryteria
Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe
Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko
Dziecko, którego rodzice/rodzic lub opiekunowie/opiekun prawny
mieszka w m.st. Warszawie i rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie
rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w oddziale
przedszkolnym - wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku
o przyjęcie
Dochód na osobę w rodzinie dziecka
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100%
kwoty: 674 zł. - 1 pkt.
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej tę kwotę, liczbę
punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie
dziecka

Liczba punktów
Kryteria ustawowe
mają jednakową wartość.
Na potrzeby rekrutacji
elektronicznej, każdemu z
tych kryteriów nadano
wartość
260 pkt.
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