
 
Kryteria ustawowe 

 

 
Lp. 

Kryterium 
Dokument potwierdzający  

spełnienie kryterium 

Wartość 
punktowa 

 1 
Wielodzietność 
rodziny dziecka 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
dziecka 

1 

 2 
Niepełnosprawność 
dziecka 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 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 (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

1 

 3 
Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
dziecka 

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

 

1 

 4 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
dziecka 

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

1 

 5 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka 

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

1 

 6 
Samotne 
wychowywanie 
dziecka w rodzinie 

 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 

1 

7 
Objęcie dziecka pieczą 
zastępczą 

 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 2013 r. 
poz. 135 z późn. zm.) 

1 

 

 



 

Kryteria samorządowe: 

 

Lp. Kryterium Wartość punktowa 

1. 
Dziecko, którego oboje rodzice pracują, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

 10 

2. 
Dziecko będzie przebywało w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin 
dziennie 

1 za każdą dodatkową godzinę 
pobytu dziecka 

3. 
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola /oddziału 
przedszkolnego lub którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację  
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

6 
 

 
 

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 
 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

 
1. 

 
Dziecko, którego oboje rodzice pracują, uczą się 
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 

- oświadczenie  rodziców/opiekunów prawnych                
o zatrudnieniu, o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym o prowadzeniudziałalności gospodarczej 
albo gospodarstwa rolnego 
 

 
 
 

1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów,  
komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 
3. W przypadku, gdy liczba wniosków, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały 

taką samą liczbę punktów, przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym, o przyjęciu decyduje jak najbliższe miejsce położenia placówki 
względem miejsca zamieszkania lub pracy co najmniej jednego z rodziców/prawnych 
opiekunów.  

 


