
1 Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 

wraz z określoną liczbą punktów: 

 

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy  

od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie na rzecz 

Gminy Miasto Reda. Kryterium stosuje się również  do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów, 

2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się/studiują 

w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą lub prowadzą 

gospodarstwo rolne.  Kryterium stosuje się również  do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko  – 8 punktów, 

3) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 

będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu/szkole podstawowej – 

6 punktów, 

4) dziecko, które w poprzednim roku szkolnym nie zostało przyjęte, z powodu braku 

miejsc, do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, prowadzonego przez Gminę Miasto Reda – 4 punkty. 

5) dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje 

oddział przedszkolny – 4 punkty (kryterium dotyczy tylko rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych  w szkołach podstawowych) 

6) złożenie wniosku o przyjęcie jednocześnie do tego samego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej  dwojga lub więcej dzieci, będących 

rodzeństwem – 2 punkty. 

 

 

2 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:  

 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych  

za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie na rzecz Gminy Miasto Reda, 

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – zaświadczenie z zakładu pracy  

o zatrudnieniu, zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające informację o nauce  

w trybie dziennym, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko o prowadzeniu aktywnej działalności 

gospodarczej wraz z podaniem numeru NIP lub gospodarstwa rolnego.   

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko  o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa dziecka, w tym samym 

przedszkolu/szkole podstawowej w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja. 

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko o nieprzyjęciu dziecka z powodu braku miejsc do przedszkola 



publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez 

Gminę Miasto Reda, w poprzednim roku szkolnym,   

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko o miejscu zamieszkania dziecka, 

6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko o jednoczesnym ubieganiu się o miejsce w tym samym 

przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez co najmniej 

dwoje dzieci, będące rodzeństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda wraz  

z określoną liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. 

kryteriów zostały określone w Uchwale  nr XLI/416/2021  Rady Miejskiej w Redzie z dnia  

16 grudnia 2021 r.  

 


