
KRYTERIA USTAWOWE

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe
 (t.j.Dz. U. z 2020 poz. 910) - wyciąg

Rozdział 6
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 
Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze danej gminy. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż
liczba  wolnych  miejsc  w  publicznym przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym w publicznej  szkole
podstawowej  lub  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego,  na  pierwszym  etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
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. 
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 
4.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  dane  publiczne  przedszkole,  oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice
albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów. 

Art.150.2. Do wniosku (…) dołącza się: 
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 131 ust.
2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3, art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i 4, art. 139 ust. 3, art.
140 ust. 4, art. 141 ust. 3, art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust. 3, art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2, art.
146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio: 
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
b)  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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), 
c)  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, 
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…)
 
3. Dokumenty,  o których mowa w ust.  2 pkt 1 lit.  b–d oraz pkt 4 lit.  a,  b i  d–h, 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 postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu. 



4.(…)
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–h, mogą być składane także w
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego
kandydata. 
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie  fałszywych  oświadczeń.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w nim
klauzuli  następującej  treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia.”.  Klauzula ta  zastępuje pouczenie  organu o odpowiedzialności  karnej  za  składanie
fałszywych oświadczeń. 
7.  Przewodniczący komisji  rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte  w  oświadczeniach,  o  których  mowa  w  ust.  2,  w  terminie  wyznaczonym  przez
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.  Wójt (burmistrz,
prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.





Rozdział 6 
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 
szkół i publicznych placówek 
Art. 130. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddzia-łów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i pub-
licznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których 
mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 



Zapraszamy Rodziców dzieci
przyjętych

na zebranie organizacyjne
w dniu 11 czerwca 2018 o godz.

16.00

W planie spotkania:

 Sprawy organizacyjne – wystąpienie
dyrektora

 Jak  ułatwić  dziecku  start
przedszkolny  –  prelekcja  psychologa,
logopedy i nauczycieli


