
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na roku szkolny 2022/2023 

Na podstawie art.6 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw ( dz. U. z 2014r. poz.7), zarządza się co następuję :  

§1 

W porozumieniu z organem prowadzącym ustala się kryteria o których mowa w art. 20c ust. 4  
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.  Nr 256 poz. 2572 ze 
zm.) oraz ich wartość punktową na potrzeby postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 
2022/2023. 

 

      
NAZWA KRYTERIÓW ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM 
ZAZNACZYĆ 
ZNAKIEM  „X”- 
SPEŁNIENIE 
KRYTERIUM  

1.Wielodzietność rodziny 
kandydata- co  oznacza 
rodzinę wychowującą 3 i 
więcej dzieci. 

 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
(art.20t pkt.1,2) 

Oświadczenie składane jest pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę 
następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia” 

 

250pkt 

2 Niepełnosprawność 
kandydata (art. 20t pkt.2b) 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 
r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu 
lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

250pkt 

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata (art. 20t pkt. 2b) 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

250pkt 



zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U z 
2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA  odpisu 
lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata 
(art. 20t pkt. 2b) 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 
r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a KPA odpisu lub 
wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

250pkt 

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata (art. 
20t pkt. 2b) 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 
r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu 
lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

250pkt 

6. Samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie (art. 
20t pkt. 2c)  

( samotne wychowywanie 
dziecka oznacza 
wychowywanie dziecka 
przez pannę , kawalera , 
wdowę , wdowca , osobę 
pozostającą w separacji 
orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną , chyba , że 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem-  

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu 
lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

250pkt 



osoba ta wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno 
dziecko z jego rodzicem)  

 

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą (art.20t pkt. 2d) 

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu 
lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być 
również składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

250pkt 

 
 

I. Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z 
organem prowadzącym* we właściwej rubryce  wstaw znak X 
 

NAZWA KRYTERIÓW ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU 
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM – 
„OŚWIADCZENIA” - OŚWIADCZENIE SKŁADANE JEST 
POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA 
SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ.  OŚWIADCZENIE 
WINNO ZAWIERAĆ KLAUZULĘ NASTĘPUJĄCEJ 
TREŚCI: „JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO 
OŚWIADCZENIA” 

 

ZAZNACZYĆ 
ZNAKIEM „X” 
SPEŁNIENIE 
KRYTERIUM 

1.Dziecko, którego  oboje 
rodzice/prawni opiekunowie 
pracują lub studiują w 
systemie dziennym 

 

• Oświadczenie/zaświadczenie z uczelni 
potwierdzające odbywanie studiów dziennych  

• oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające 
rodzaj zatrudnienia (umowa o dzieło/umowa 
zlecenie/umowa o pracę/na czas określony do 
dnia…/ czas nieokreślony), miejsce 
zatrudnienia, jego wymiar i czas pracy 
rodziców)  

• oświadczenie /w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej – aktualne tzn. nie 
starsze niż sprzed trzech miesięcy 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej   

200pkt 



• oświadczenie /dokumenty potwierdzające 
działalność rolniczą 

2. Dzieci mające rodzeństwo 
w przedszkolu 

 30pkt 

3. Dzieci, których rodzic 
pracuje lub studiuje w 
systemie dziennym  

 

 20pkt 

4. Deklarowany pobyt 
dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin dziennie  

 

 20pkt 

 
                             

 
§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 


