
1 Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miasto Reda wraz z określoną liczbą punktów: 

 

1) kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do publicznego przedszkola – 

10 punktów, 

2) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny 

samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi 

działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 7 punktów, 

3) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz 

Gminy Miasto Reda – 5 punktów 

4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 

uczęszcza do tego samego przedszkola – 5 punktów, 

5) kandydat, korzystający z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin 

dziennie  – 3 punkty.  

 

2 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:  

 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o miejscu zamieszkania dziecka, 

2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych lub rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 

o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu dziecka,  

3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych lub rodzica lub rodzic/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 

o odprowadzaniu  podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto 

Reda, 

4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, 

5) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Miasto Reda wraz z określoną liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów zostały określone w Uchwale  nr XL/423/2018  

Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r.  

 


