
Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

 kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe, 

oraz 

 kryteria określone w Uchwale Nr XIX/135/17 Wójta Gminy Zakrzew z dnia 16  

lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe. 

 

 W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej 

kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria 

samorządowe (drugi etap). 

 Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 

 Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej 

dokumenty. 

 W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia 

danego kryterium.  

 Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej 

dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe) 

 Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).  

L.p. Kryteria Liczba 

punktów 

Numer/nazwa załącznika 

Kryteria ustawowe –  

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego 

 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

1 pkt Nr 1 

2. Niepełnosprawność kandydata 1 pkt  

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

3. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 

1 pkt Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

4. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

1 pkt Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

1 pkt Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata  

w rodzinie 

1 pkt Nr 2 

7. Objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

1 pkt Nr 3 

Kryteria samorządowe -  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  

 

8. Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza lub uczęszczało do 

przedszkola w danej szkole  

1 pkt Nr 4 



9. Dziecko, którego oboje 

rodzice/opiekunowie prawni 

pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w 

trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego 

dziecko 

1 pkt Nr 5 

10. Dziecko z rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 

1 pkt Nr 6 

 


