
KOMUNIKAT  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY 
REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W 

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
na rok szkolny 2018/2019

dot. przedszkoli 
Rodzice/prawni  opiekunowie   dzieci  uczęszczających  w  roku  szkolnym  2017/2018  do 
przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych   mogą 
kontynuować w swojej placówce wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019. W 
tym  celu  rodzice/prawni  opiekunowie   dzieci  zobowiązani  są  do   złożenia  deklaracji   o 
kontynuowaniu  przez  dziecko  wychowania  przedszkolnego  w  tym  przedszkolu  w  roku 
szkolnym  2018/2019.  Wzór  deklaracji  wychowania  przedszkolnego  na  rok  szkolny 
2018/2019  do pobrania w przedszkolach.

Dla pozostałych dzieci w wieku od 3 do 6 lat zostanie przeprowadzona rekrutacja na wolne 
miejsca w przedszkolach publicznych,  prowadzonych przez gminę.  

W przypadku  większej  liczby kandydatów niż  liczba  wolnych  miejsc  w przedszkolu  lub 
oddziale  przedszkolnym  w  szkole  podstawowej,  na  pierwszym  etapie  postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 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.
Zgodnie  z  art.  131 ust.  3   ustawy Prawo oświatowe  kryteria  ustawowe mają  jednakową 
wartość. 
L.p. Kryteria Wymagana dokumentacja dołączona opcjonalnie

do wniosku*
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1.  wielodzietność rodziny1 Oświadczenie   o  wielodzietności  rodziny 
kandydata.

2. niepełnosprawność kandydata 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 (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 2046). 

3.  niepełnosprawność  jednego  z 
rodziców kandydata

4. niepełnosprawność  obojga 
rodziców kandydata;

5.  niepełnosprawność  rodzeństwa 
kandydata

6.  samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego 
rozwód  lub  separację  lub  akt  zgonu  oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem.

7. objęcie  kandydata  pieczą 
zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

1 - Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

2 - 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). 



*  Dokumenty  składa  się  w  oryginale,  notarialnie  poświadczonej  kopii  albo  w  postaci 
urzędowo  poświadczonego  odpisu  lub  wyciągu  z  dokumentu  lub  kopii  poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

* Oświadczenia 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”.  

W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowaniu 
rekrutacyjnego lub gdy przedszkole  lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal 
dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod 
uwagę kryteria określone przez gminę tj.  kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/218/2017 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Świebodzice,  ze  zmianami 
wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 
maja 2017  tzw. kryteria samorządowe.

Lp. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Wymagana dokumentacja

1. Rodzic samotnie wychowujący, rodzice / 
prawni opiekunowie, są zatrudnieni na umowę 
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, 
albo  pozarolniczą działalność gospodarczą lub 
uczą się lub studiuje w systemie  dziennym.

10 Zaświadczenie: 
pracodawcy,  lub 

z uczelni/szkoły, lub 
o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego
lub  wydruk CEIDG

2. Deklaracja rodzica samotnie 
wychowującego, rodziców/prawnych 
opiekunów o korzystaniu z usług
przedszkola przez kandydata w czasie
przekraczającym 8 h dziennie.

9 Oświadczenie

3. Kandydat mieszka w obwodzie szkoły 
podstawowej, w której funkcjonuje
oddział przedszkolny do którego 
prowadzona jest rekrutacja.

8 Oświadczenie

4. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do 
tego samego przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej.

7 Oświadczenie

5. Zgłoszenie przez rodzica samotnie 
wychowującego, rodziców/ prawnych
opiekunów jednocześnie do tej
samej placówki dwoje lub więcej dzieci

6 Oświadczenie

*  Kopie  dokumentów  wskazanych  w  pkt.  1   poświadcza  za  zgodność  z  oryginałem 
rodzic/opiekun prawny dziecka.

* Oświadczenia wskazane w pkt. 2 i w  pkt. 5  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”


