
1. KRYTERIA REKRUTACYJNE – I etap postępowania rekrutacyjnego 

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.).  

L.p. Kryterium ustawowe Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

 

1. 

 

Wielodzietność rodziny 

kandydata 
 

(oznacza to rodzinę wychowującą 

troje i więcej dzieci) 

 

Oświadczenie* o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny 

kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 

 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.573) oraz  art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.573) oraz  art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

4. 
 

Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

 

 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.573) oraz  art. 150 ust. 2 pkt 1b 

ustawy Prawo oświatowe). 
 

 

6. 
 

Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

 
(oznacza to 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). 
 

 

Prawomocny wyrok sądu** rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu** oraz oświadczenie* o samotnym 

wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie  

z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 

 

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 (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821 ze zm. oraz art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

 

 

 

 



2. KRYTERIA REKRUTACYJNE – II etap postępowania rekrutacyjnego 
 

Kryteria  określone w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/428/2020 RADY 

MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVIII/375/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu 

postepowania rekrutacyjnego (…)  
 

 

 
L.p. Kryterium Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryterium 

 

1. 

 

Publiczne przedszkole/oddział przedszkolny publicznej szkoły 

podstawowej, do którego kandydat ma być przyjęty jest 

najbliższym względem miejsca zamieszkania. 

 

 

Oświadczenie* rodzica  

o miejscu zamieszkania. 

 

2. 

 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do publicznego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły 

podstawowej, do którego rodzic złożył dokumenty 

rekrutacyjne. 

 

 

Oświadczenie* rodzica  

o uczęszczaniu rodzeństwa do 

danego publicznego przedszkola / 

oddziału przedszkolnego 

publicznej szkoły podstawowej. 

 

3. 

 

Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub pobieraniu 

nauki. 

 

 

Oświadczenie* rodzica o ich 

zatrudnieniu lub pobieraniu nauki. 

4. Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 

 

a/ w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 

100% kwoty, o której mowa w art.5 ust.  1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 

2020.111) 

 

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% 

kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc 

tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka 

 

 wzór: liczba punktów = np. (2020 r.) 674 zł/dochód na osobę 

w rodzinie. 

 

 

Oświadczenie* rodzica. 

 
 


