
Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziału filialnego prowadzonych przez Gminę Dobroń 
 na rok szkolny 2016/2017 

  
 KRYTERIA SPOŁECZNE – na podstawie ustawy o systemie oświaty 

Kryterium 
(podstawa prawna) 

Liczba 
punktów 

Sposób dokumentowania Forma 

Wielodzietność 
rodziny 

kandydata* 
[art. 20c ust. 2 pkt 1] 

 
100 

 

 
• oświadczenie rodzica 

 
• oświadczenie o spełnianiu 

kryteriów potwierdzone 
podpisem rodziców 

 

Niepełnosprawność 

kandydata 
[art. 20c ust. 2 pkt 2] 

 

100 
 
 

 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia    specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność 

lub 
 

• orzeczenie o niepełnosprawności 
lub 

 
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 
lub 

 
• orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

.Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

 

• oryginał 
 

• notarialnie poświadczona 
kopia 

 
• urzędowo poświadczony odpis 

lub wyciąg z dokumentu, 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 

postępowania 
administracyjnego 

 
• kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez 
rodzica kandydata 

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 

kandydata 
[art. 20c ust. 2 pkt 3] 

 
 

100 
 
 

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 

kandydata 
[art. 20c ust. 2 pkt 4] 

 
100 

Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

[art. 20c ust. 2 pkt 5] 

 
 

100 

Samotne 
wychowywanie 
kandydata w 

rodzinie* 
[art. 20c ust. 2 pkt 6] 

 
 

100 

• 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 (podpis we wniosku) 

 

Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

[art. 20c ust. 2 pkt 7] 

 
100 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) 

 

 *Definicje:  
Wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;  
Samotne wychowywanie dziecka - oznacza to 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. 

 



 
KRYTERIA LOKALNE –ustalone przez Organ Prowadzący w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 
podstawa prawna: art. 6. 1. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Sposób dokumentowania 

Dziecko w wieku 5 lat (w następnym roku będzie 
podlegało rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, bądź z woli rodziców rozpocznie naukę 
w I klasie SP) 

30  

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny  lub dziecko posiadające 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 
25 Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Poradni  

Dziecko uczęszczające w roku poprzedzającym 
rekrutację do żłobka, czy innej placówki opieki nad 

małym dzieckiem lub dziecko, które w poprzednim roku 
brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie 

dostało się do przedszkola 

20 

Zaświadczenie z poprzedniej placówki opieki nad małym dzieckiem 
lub 

oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie do przedszkola w roku 
szkolnym 2015/2016 i nieprzyjęciu dziecka do żadnego ze 

wskazanych przedszkoli przy założeniu, że dziecko spełniało wówczas 
i spełnia obecnie kryteria rekrutacji 

 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego 
przedszkola lub rodzeństwo zgłaszane w rekrutacji na 

dany rok razem 
15 

Oświadczenie o rodzeństwie będącym obecnie wychowankiem 
przedszkola i kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu w 

roku szkolnym 2016/2017 lub oświadczenie o zgłoszeniu po raz 
pierwszy dwojga dzieci w danym roku szkolnym 

 

Status zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych 
( do wyboru tylko jedna opcja z podanych poniżej): 

 

Zaświadczenie od pracodawcy z podaniem wymiaru zatrudnienia, 

rolnicy – kserokopia decyzji podatku rolnego, prowadzący własną 

działalność – wyciąg z rejestru. 

(dotyczy wszystkich poniższych punktów) 

a)  
Każdy z rodziców /opiekunów pracuje co 

najmniej na 1 etat* 
10  

b)  
Jeden z rodziców/opiekunów  pracuje na co 
najmniej 1 etat*, drugi na co najmniej 0,5 

etatu, ale mniej niż 1 etat 
8  

c)  
Jeden z rodziców/opiekunów  pracuje na co 

najmniej 1 etat*, drugi poniżej 0,5 etatu 
6  

d)  
Każdy z rodziców pracuje co najmniej na 0,5 

etatu, ale mniej niż 1 etat* 
4  

e)  
Jeden z rodziców/ opiekunów pracuje co 

najmniej na 1 etat*, a drugi nie pracuje 
2  

 


