
KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO NR 1 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

1. Do  Przedszkola  Publicznego  Nr  1  w  Środzie  Śląskiej  przyjmuje  się
kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta i gminy Środa Śląska.

2. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Środa Śląska:

Lp. Kryteria podstawowe
wynikające z ustawy z dnia

6 grudnia 2013 r.
(Dz.U. z 2014 r. poz.7)

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium

Wartość
punktowa

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata.

Oświadczenie                           
o wielodzietności rodziny 
dziecka.

100

2. Niepełnosprawność 
kandydata.

Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane
ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

100

3. Niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata.

Orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 

100



postępowania 
administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata.

Orzeczenie o 
niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postepowania 
administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

100

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata.

Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane
ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpis lub 

100



wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

6. Samotne wychowanie 
dziecka w rodzinie.

Prawomocny wyrok sadu 
orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego 
rodzicem.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postepowania 
administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

100

7. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą.

Dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.
Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego odpis lub 
wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica 
kandydata.

100

W  przypadku  nieprzedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie
któregokolwiek  z  w/w  kryteriów  przez  rodziców  kandydata  albo  nie
potwierdzenie okoliczności zawartych w dokumentach,  nie uwzględnia się
danego kryterium w procesie rekrutacji. 



3. Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole będzie dysponowało
wolnymi  miejscami  przystępuje  się  do  drugiego  etapu  postępowania
rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący:

Lp. Kryteria ustalone przez
organ prowadzący

(Uchwała Nr IV/24/15 Rady
Miejskiej w Środzie

Śląskiej z dnia 28 stycznia
2015 r.) 

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium

Wartość
punktowa

1. Pozostawanie rodziców w 
zatrudnieniu lub prowadzenie
działalności gospodarczej lub
pobieranie nauki w systemie 
dziennym.

Zaświadczenie pracodawcy o 
zatrudnieniu; aktualny wpis do 
Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej; zaświadczenie o 
pobieraniu nauki w systemie 
dziennym.

11

2. Uczęszczanie rodzeństwa 
kandydata do tego 
przedszkola.

Kopię/e złożonej/ych przez 
rodziców deklaracji o 
kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym 
przedszkolu przez rodzeństwo 
kandydata.

4

3. Zadeklarowanie przez 
rodziców kandydata pobytu 
w przedszkolu powyżej 8 
godzin dziennie (łącznie z 
czasem przeznaczonym na 
realizację podstawy 
programowej w wymiarze 5 
godzin).

Oświadczenie rodzica 
kandydata dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu, 
stanowiące załącznik nr 1.

2

4. Miesięczny dochód w 
rodzinie kandydata w 
przeliczeniu na osobę wynosi
od 75% do 120% kwoty, o 
której mowa w art.5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456 z późn, zm.).

Oświadczenie rodzica 
kandydata o miesięcznym 
dochodzie rodziny w 
przeliczeniu na osobę, 
stanowiące załącznik nr 2.

1



5. Miesięczny dochód w 
rodzinie kandydata w 
przeliczeniu na osobę nie 
przekracza 75% kwoty, o 
której mowa w art.5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1456 z późn, zm.).

Oświadczenie rodzica 
kandydata o miesięcznym 
dochodzie rodziny w 
przeliczeniu na osobę, 
stanowiące załącznik nr 2.

2

6. Jednoczesne ubieganie się o 
miejsce w przedszkolu 
kandydata z rodzeństwem. 

Oświadczenie rodzica 
kandydata o jednoczesnym 
ubieganiu się o miejsce w 
przedszkolu kandydata z 
rodzeństwem, stanowiące 
załącznik nr 3.

3

W  przypadku  nieprzedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie
któregokolwiek  z  w/w  kryteriów  przez  rodziców  kandydata  albo  nie
potwierdzenie okoliczności zawartych w dokumentach,  nie uwzględnia się
danego kryterium w procesie rekrutacji. 

4. Informacje dodatkowe dotyczące rekrutacji:
1)  Jeżeli jest mowa o:

- „wielodzietność w rodzinie” – oznacza to rodzinę wychowującą troje      
i więcej dzieci;
- „samotnym wychowywaniu dziecka” – oznacza to wychowanie dziecka 
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
orzeczonej prawnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

     2)  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za   
          składanie fałszywych zeznań. Rodzic/prawny opiekun składając   
          oświadczenie zawiera klauzulę : „Jestem świadomy odpowiedzialności
          karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 
          pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
          zeznań.

3) W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach –  
          Burmistrz Środy Śląskiej korzysta z informacji, które zna z urzędu, 
          lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji 
          o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te
          posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
          dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa



          w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
          rodzinnych.

4) Rodzic/prawny opiekun ma prawo wskazania przedszkola pierwszego, 
drugiego i trzeciego wyboru. Jeżeli rodzic/prawny opiekun bierze udział 
w rekrutacji do kilku przedszkoli, to do każdego z nich należy złożyć 
pełną dokumentację. Rekrutacja w każdej placówce odbywa się odrębnie.

5) Zgodnie z zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu 
zostanie podpisana we wrześniu Umowa o świadczenie usług. Po 
zawarciu  Umowy o świadczenie usług, w której rodzic/prawny opiekun 
określa czas pobytu dziecka, pierwsza zmiana godzin pobytu możliwa 
będzie po pierwszym półroczu roku szkolnego.     


