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1. KRYTERIA ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW OKREŚLONYCH 

W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 1 

 

L.p. 

 

KRYTERIUM 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM 

WARTOŚĆ 

KRYTERIUM 

W PUNKTACH 

1.  Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie2 o wielodzietności rodziny kandydata 
5 

2.  Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność  

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

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

3.  Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948) 

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

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

4.  Niepełnosprawność  

obojga rodziców 

kandydata 

 

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948) 

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

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

5.  Niepełnosprawność  

rodzeństwa 

kandydata  

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 i 1948) 

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

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

6.  Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie3 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 dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

7.  Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575, 1583 i 1860)  

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

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata. 

5 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania  na obszarze danej 

gminy,  niż wolnych miejsc w Przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli 1.                  
2 Oświadczenie do pobrania w przedszkolu.  
3 Oświadczenie do pobrania w przedszkolu  

Zgodnie z Art. 150 ust. 6 Prawo oświatowe, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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2. KRYTERIA ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO PRZEDSZKOLA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW USTALONE 

PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY4 

 

Lp. KRYTERIUM 
DOKUMENT 

POTWIERDZAJĄCY 

SPEŁNIANIE KRYTERIUM 

WARTOŚĆ 

KRYTERIUM 
W PUNKTACH 

1.  Pozostawanie obojga rodziców 

(opiekunów prawnych) w zatrudnieniu 

lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej lub 

pobieranie nauki w systemie dziennym   

Oświadczenie5 rodziców (opiekunów 

prawnych) o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej lub o pobieraniu 

nauki w systemie dziennym 

5 

2.  Zadeklarowanie przez rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

jego pobytu w przedszkolu ponad czas 

realizacji podstawy programowej 3 

i więcej godzin dziennie 

Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) dotyczące deklarowanego 

czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad 

czas realizacji podstawy programowej 

3 i więcej godzin  

3 

3.  Zadeklarowanie przez rodziców 

(opiekunów prawnych)  kandydata 

jego pobytu w przedszkolu ponad czas 

realizacji podstawy programowej od 

1 do 2 godzin dziennie 

Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) dotyczące deklarowanego 

czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad 

czas realizacji podstawy programowej 1-2 

godzin 

2 

4.  Uczęszczanie rodzeństwa kandydata 

do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kwidzynie  

Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kwidzynie 

1 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 marca 2015r. 

5 Oświadczenia do pobrania w przedszkolu. 


