
I. Kryteria ustawowe w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, określone w art. 131 ust 2  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 

z późn. zm.) 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość. 

 

II. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:  

 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 1 –  oświadczenie o wielodzietności 

rodziny kandydata, 

2) w odniesieniu do kryterium określonego w punktach 2, 3, 4, 5 –  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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 

z późn. zm.), 

3) w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 6 – 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; 

4) w odniesieniu do kryterium określonego w punkcie 7 – dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. 

zm.). 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

ww. dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być także składane 

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

 

 


