
                                          

KRYTERIA REKRUTACYJNE 
 

KRYTERIA USTAWOWE 
Lp. Nazwa kryterium 

Liczba 
punktów 

Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów 

1. wielodzietność  rodziny  kandydata 
10 

punktów 

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

2. niepełnosprawność kandydata 
10 

punktów 
odpowiednio: 

− 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 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.           
z 2019r. poz. 1172, 1495,1696, 1818) 

3. 
niepełnosprawność  jednego  z  rodziców 
kandydata 

10 
punktów 

4. 
niepełnosprawność  obojga  rodziców 
kandydata 

10 
punktów 

5. 
niepełnosprawność   rodzeństwa 
kandydata 

10 
punktów 

6. 
 

samotne  wychowywanie  kandydata 
w rodzinie 

10 
punktów 

odpowiednio: 

− 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 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 
10 

punktów 

− dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 1111, 924, 1818) 

 
KRYTERIA ORGANU PROWADZĄCEGO 

Lp. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Niezbędne dokumenty do potwierdzenia kryteriów 

1. 

rodzic samotnie wychowujący kandydata 
pozostaje w zatrudnieniu w ramach 
stosunku pracy lub prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub pobiera 
naukę/studiuje w trybie dziennym 

20 
punktów 

odpowiednio: 

− zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez 
pracodawcę lub zleceniodawcę rodzica samotnie 
wychowującego kandydata lub każdego z rodziców; 

− oświadczenie rodzica samotnie wychowującego 
kandydata lub każdego z rodziców prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej; 

− zaświadczenie wydane przez szkołę / szkołę wyższą, w 
której rodzic samotnie wychowujący kandydata lub 
każdy z rodziców pobiera naukę / studiuje w trybie 
dziennym. 

2. 

oboje rodzice kandydata pozostają w 
zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub 
prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą lub 
pobierają naukę/studiują w trybie 
dziennym 

20 
punktów 

3. 
kandydat, który zamieszkuje w obwodzie 
szkoły podstawowej, na terenie którego 
mieści się przedszkole pierwszego wyboru 

10 
punktów 

 

− oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego 
 

4. 
rodzina kandydata objęta jest nadzorem 
kuratora lub wsparciem asystenta rodziny 

3 punkty 

 

− oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego 
 

5. 

kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje 
edukację przedszkolną w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja w 
przedszkolu pierwszego wyboru 

2 punkty 

 

− oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego 
 

6. 
kandydat, którego rodzice wskazali we 
wniosku wg preferencji dane przedszkole 
jako przedszkole pierwszego wyboru  

1 punkt 

 

- 

 


