
Kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach 

podstawowych 

  

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 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 XXXI/233/2017 Rady miejskiej w Parczewie z dnia 15 

marca 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 określone 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 

Kryteria ustawowe –  

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3  

ustawy Prawo oświatowe 

kryteria ustawowe mają 

jednakową wartość.  

 

Na potrzeby rekrutacji 

każdemu z tych kryteriów 

nadano wartość 100 pkt.  

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 samorządowe -  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu.  

1. Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola 10 

2 Dziecko ,którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej 

oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 

godzin dziennie) i posiłków 

10 

Kryteria samorządowe -  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół 

podstawowych.  

1. Kandydat do klasy pierwszej posiada orzeczenie o kształceniu 

specjalnym. 
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