
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. 

Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej jest jego zamieszkanie na terenie miasta Jawora. 

W przypadku większej liczby dzieci spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc, na 

pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria wynikające 

z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.): 

1. wielodzietność rodziny kandydata, 

2. niepełnosprawność kandydata, 

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 jednakową wartość. 

 W przypadku, kiedy dzieci uzyskały taką samą liczbę punktów lub przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym są brane pod uwagę tzw. 

„kryteria gminne” określone przez Radę Miejską w Jaworze – Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady 

Miejskiej w Jaworze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor, tj.: 

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. 

         Sposób dokumentowania spełniania kryteriów ustawowych i gminnych: 

Ad 1)  dla „wielodzietność rodziny kandydata” – oświadczenie o wielodzietności (wychowujących 

troje lub więcej dzieci) rodziny dziecka o następującej treści: 

„Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka wychowującego 

się w rodzinie wielodzietnej jako jedno z trojga lub więcej dzieci. Jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

Ad 2) dla „niepełnosprawność kandydata” – oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 573 ze zm.)   

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 



Ad 3)  i Ad 4) dla „niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata: niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata” – oryginał orzeczenia 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 2021 r. poz. 573 ze 

zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

Ad 5) dla „niepełnosprawność rodzeństwa kandydata”- oryginał orzeczenia 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

Ad 6) dla „samotne wychowywanie kandydata w rodzinie” – 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 o następującej treści:” Ja niżej 

podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

samotnie zamieszkałym/zameldowanym, prowadzącym samotnie gospodarstwo domowe. Jestem 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

„Samotne wychowywanie dziecka” – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba, że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej dziecko z jego rodzicem. 

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. 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 ustawy z 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. 

Ad 7) dla „objęcia kandydata pieczą zastępczą” – oryginał dokumentu poświadczającego objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu.  

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów określonych przez Radę Miejską 

w Jaworze: 

Ad 1), Ad 2), Ad 3) dla „rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem) obydwoje pracują lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcza 

albo pobierają naukę w trybie dziennym”, „matka (opiekun prawny dziecka lub osoba 

sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolnicza działalność albo 

pobiera naukę w trybie dziennym”, „ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę 

zastępczą nad dzieckiem) pracuje lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo 

pobiera naukę w trybie dziennym”, oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzający 

zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów lub zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie 

rodzica/prawnego opiekuna o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, zatrudnieniu, nauki na 

studiach stacjonarnych następującej treści: „Ja niżej podpisana/y, zamieszkała/y oświadczam, że jestem 

zatrudniona/y w (nazwa i adres zakładu pracy) lub oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

( nazwa i adres działalności gospodarczej)lub oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie 

stacjonarnym ( nazwa i adres uczelni/szkoły. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”  



Ad 4)   dla dziecka, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu 

oświadczenie o następującej treści: „Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż dziecko kandydujące do 

przedszkola pierwszego wyboru/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej posiada w nim 

rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 

(imię i nazwisko dziecka kontynuującego edukację przedszkolną). Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 4 

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów wynikających z ustawy prawo 

oświatowe oraz kryteriów określonych przez Radę Miejska w Jaworze, nie będą one uwzględniane w 

procesie rekrutacji. 

 


