Kryteria ustalone przez Radę Miasta Krosna w uchwale Nr XL/835/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
Lp.

Spełnianie kryterium
TAK/NIE/ODMAWIAM*

Kryterium

Dziecko pozostaje w tej samej szkole podstawowej lub w zespole szkół, w którym
realizuje roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne – 15 pkt.
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Preferencja 2
Preferencja 3
Uczęszczanie do tej samej szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata – 10 pkt.
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Preferencja 2
Preferencja 3
Uczęszczanie wszystkich dzieci w wieku szkolnym z rodziny wielodzietnej do
szkół na terenie Krosna – 10 pkt.
Rodzice dziecka pracują w Krośnie, przy czym z tytułu wykonywania pracy
na terenie Krosna przez jednego z rodziców przyznaje się - 15 pkt., a obojga
rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 30 pkt.
Dziecko mieszka na terenie miasta Krosna i przynajmniej jeden z rodziców
rozliczył ostatni podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Krośnie, wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym jako
miejsce zamieszkania miasto Krosno - 15 pkt.
Dziecko sześcioletnie - 20 pkt.

*Dla kryterium, które jest spełniane należy wpisać TAK. Dla kryterium, które nie jest spełniane należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi ODMAWIAM oznacza, że rodzice/opiekunowie
prawni odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało nieuwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów. W przypadku kryterium 4 należy wpisać JEDEN/OBOJESAM/NIE/ODMAWIAM.

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych przez Radę
Miasta Krosna w uchwale Nr XL/835/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
L.p.
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Dokument

Załączam
TAK/NIE

Oświadczenie rodzica o zamiarze kontynuacji nauki przez dziecko i jego
rodzeństwo w tej samej szkole podstawowej lub w szkole podstawowej
w zespole szkół, w którym funkcjonuje przedszkole
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu wszystkich dzieci w wieku szkolnym
z rodziny wielodzietnej do szkół krośnieńskich
Aktualne 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 potwierdzające
wykonywanie pracy na terenie miasta Krosna
Oświadczenie rodzica o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie miasta
Krosna
Kopia pierwszej strony ostatniego zeznania podatkowego opatrzonego
prezentatą Urzędu Skarbowego w Krośnie lub zaświadczenie potwierdzające
fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej
straty, wydane przez Urząd Skarbowy w Krośnie lub urzędowe poświadczenie
odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

………………………………………………………………………

Data i podpis osoby przyjmującej załącznik do wniosku
(wypełnia placówka)

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica

