
Zasady rekrutacji do przedszkola. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz.7) w porozumieniu z Wójtem Gminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Pietrowice Wielkie na rok 

szkolny 2022/2023 obowiązują następujące zasady: 

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pietrowice Wielkie, po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Kandydaci zamieszkali poza gminą mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dane przedszkole posiada wolne miejsca.  

3. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w przedszkolu składają deklarację  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 obowiązują: 

 kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe, 

 kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy tzw. kryteria samorządowe. 

5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych 

punktów.  

6. Kandydaci są zobowiązani do złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.  

7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku 

potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek,  

nie uwzględnia danego kryterium. 

8. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci  

(art. 4 ust. 42 Prawo Oświatowe) 

9. 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 ust. 43 Prawo Oświatowe) 

 

L.p.                   KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW 

Kryteria ustawowe 

1. Wielodzietność rodziny kandydata  (zał.4) 20 

2. Niepełnosprawność kandydata 20 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 20 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 20 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 20 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 20 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 20 

Kryteria samorządowe 

1. 
Kandydat zamieszkuje w miejscowości gdzie znajduje się 
przedszkole, do którego przeprowadzana jest rekrutacja 

12 

2. 
Oboje rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracują 
zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym albo wykonują 
rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą (zał.1) 

8 

3. 
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną 
w przedszkolu, w którym odbywa się postepowanie rekrutacyjne 
określone uchwałą (zał.2) 

3 

4. 
Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z 
rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny (zał.3) 

2 

5. 
Kandydat którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w 
trybie stacjonarnym lub uczy się w trybie dziennym 

1 

6. 
Pracujący/uczący się/studiujący w trybie dziennym  
rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje kandydata  

8 

 


