
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Jawor, a także liczba punktów za 

każde z tych kryteriów. 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Jawor. 

     Stosownie do art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku większej 

liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu i 

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 

2. niepełnosprawność kandydat; 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt. 

     Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił 

kryteria oraz przyznał każdemu kryterium, określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: 

1. rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) 

obydwoje pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza albo pobierają naukę w 

trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 10 

punktów, 

2. matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub 

prowadzi pozarolniczą działalność albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 punktów, 

3. ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub 

prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobiera naukę w trybie dziennym – 5 

punktów, 

4. rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w 

publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w 

którym odbywa się nabór) – 5 punktów. 

     Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są: 

1. oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad 

dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki 

w systemie dziennym,  

2. kryterium określone w pkt 4 potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu 

placówki. 

 


