
III. Kryteria przyjęcia, wymagane dokumenty, sposób przeliczania 

punktów 

1. Oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich  
 

a)  Kryteria ustawowe 
1. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się  kandydatów 
 zamieszkałych na obszarze  Miasta Gminy Zielona Góra. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących w obszarze 

Miasta Gminy Zielona Góra) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 

 
1)   wielodzietność rodziny kandydata, 
2)   niepełnosprawność kandydata, 
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7)       objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

kandydata kryteriów, odpowiednio: 
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto 

Zielona Góra, 
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, 

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

b) Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                                         

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, obowiązują kryteria oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale nr 

X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w 

sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. 

Lubus. poz. 420). 

 



3. Klasa I dla dzieci 6 lub 7 letnich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lp. 

 
KRYTERIUM 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 
SPOSÓB 

PRZELICZANIA 
PUNKTÓW 

1. 
W preferowanej szkole 
podstawowej obowiązek szkolny 
realizuje rodzeństwo kandydata    

Oświadczenie rodzica/ów 
25 pkt 

2. 

 
Rodzice kandydata pracują  
w preferowanej publicznej szkole      
podstawowej lub  w obwodzie tej 
szkoły  
 

Oświadczenie rodzica/ów  
 
 

20 pkt 

3. 

 
Kandydat uczęszczał do 
przedszkola funkcjonującego           
w  obwodzie publicznej szkoły 
podstawowej  
 

Oświadczenie rodzica/ów 
15 pkt 

 

4. 

 
W obwodzie preferowanej 
publicznej szkoły podstawowej 
zamieszkują krewni dziecka, 
wspierający rodziców w 
zapewnienie mu należytej opieki 
 

Oświadczenie rodzica/ów 

 
 

10 pkt 
 
 


