
 

KRYTERIA WRAZ Z PUNKTACJĄ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021   

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU FAMILIJNA ROSOCHA 

I. Kryteria ustawowe na podst.  art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium  

Liczba 
punktów 

1 Wielodzietność rodziny 
kandydata;  

oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata 

80 

2 Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w oddziałach 
ogólnodostępnych, wydanego ze 
względu na niepełnosprawność dziecka 
lub orzeczenie o niepełnosprawności lub 
o stopniu niepełnosprawności wydane 
przez właściwą poradnię/placówkę 

80 

3 Niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności 
jednego z rodziców/ opiekunów 
prawnych wydane przez właściwy organ 
rentowy 

80 

4 Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności obojga 
rodziców/ opiekunów prawnych wydane 
przez właściwy organ rentowy 

80 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności 
rodzeństwa kandydata wydane przez 
właściwą poradnię/placówkę/ organ 
rentowy 

80 

6 Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu kandydata w rodzinie; 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu małżonka/osoby pozostającej we 
wspólnym pożyciu 

80 

7 Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

dokumenty poświadczające objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 

80 

 

 

 

 

 

 



 

 II Kryteria organu prowadzącego określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 

 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium  

Liczba 
punktów 

1 Dziecko sześcioletnie objęte 
obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym 

Oświadczenie rodzica 25 

 Dzieci, których rodzeństwo 
uczęszcza już do przedszkola 
Familijna Rosocha 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu 
rodzeństwa do placówki. 

 

20 

3 Wniosek dotyczy rodzeństwa 

jednocześnie ubiegającego się do 

tej samej placówki  
w roku szkolnym 2020/2021 

Oświadczenie rodzica o zapisie dwójki 

lub więcej dzieci do przedszkola na rok 

szkolny 2020/2021 

15 

4 Oboje rodzice/ opiekunowie 
prawni pozostają w zatrudnieniu 
w ramach pracowniczego 

stosunku pracy, wykonują pracę 
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się 
 w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą- 

kryterium stosuje się również dla 
rodzica samotnie wychowującego 
dziecko 

Oświadczenie rodziców/rodzica o 
zatrudnieniu 

10 

5 Lokalizacja przedszkola 
położonego najbliżej miejsca 
zamieszkania  

Oświadczenie rodziców/ rodzica o 
zamieszkaniu 

5 

 

 


