
Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

lokalnych w naborze na rok szkolny 2019/20  

1. Dziecko, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium  stosuje się również 

w przypadku pracującego lub uczącego się rodzica  samotnie wychowującego dziecko. 

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub - zaświadczenie o wykonywaniu pracy                     

na podstawie umowy cywilnoprawnej lub - wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub - informacja z  krajowego Rejestru 

Sądowego lub - zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym 

lub - zaświadczenie o  prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

2. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie 

kontynuowało edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej 

pozycji wniosku o przyjęcie. 

3. Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego 

przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie. 

4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania 

dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców. 

- oświadczenie o zamieszkaniu  dziecka lub dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica 

(jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie) 

5. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Gliwicach i rozlicza podatek 

dochodowy od osób fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku  rekrutacji lub 

roku poprzedzającym rekrutację 

-  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego  pieczęcią urzędu skarbowego, 

w którym  zostało złożone zeznanie lub - potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu 

skarbowego lub - Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania 

podatkowego - inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego                  

od osób fizycznych o Urzędu Skarbowego w Gliwicach. 

6. Dziecko uczęszczające w roku poprzedzającym rekrutację do publicznego żłobka lub 

placówek opieki nad dzieckiem do lat 3 wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

działających na terenie Gliwic oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów. 

- zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 albo 

dziennego opiekuna. 

 


