
KRYTERIA REKRUTACJI 

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

w szkołach podstawowych/zespołach szkół, na terenie Gminy Stanin 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2020r. poz. 910) podaje się do publicznej wiadomości kryteria w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

rok szkolny 2021/2022.  

Obowiązują: 

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

(Dz.U. z 2020r. poz. 910) tzw. kryteria ustawowe, 

- kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/171/2021 Rady Gminy Stanin z dnia 22 

stycznia 2021 r. w sprawie ustalania kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Stanin w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów tzw. kryteria samorządowe. 

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej 

kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria 

samorządowe (drugi etap). 

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej 

dokumenty. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia 

danego kryterium. 

 

KRYTERIA USTAWOWE: 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w art. 

131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, niż liczba wolnych miejsc 

w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 



2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji 

elektronicznej, każde z w/w kryteriów otrzymało wartość 100 pkt. 

 

KRYTERIA SAMORZĄDOWE: 

 

L.p. KRYTERIUM Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic 

samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni 

w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub uczą się w 

systemie dziennym. 

 

 

10 

Oświadczenie rodziców/rodzica o 

zatrudnieniu, o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej działalności gosp., o 

pobieraniu nauki w systemie dziennym 

(załącznik nr 1 i nr 3). 

2. Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic 

samotnie wychowujący dziecko są 

zameldowani na terenie Gminy Stanin i 

rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych na rzecz Gminy Stanin w Urzędzie 

Skarbowym w Łukowie lub są podatnikami 

podatku rolnego lub od nieruchomości na 

terenie Gminy Stanin. 

 

 

5 

Kopia pierwszej strony PIT (zeznania 

podatkowego za rok poprzedzający rekrutacje) 

opatrzonego prezentą urzędu skarbowego, w 

którym zostało złożone zeznanie lub 

zaświadczenie z US potwierdzające fakt 

złożenia zeznania. Decyzja wymiarowa (nakaz 

podatkowy – kopia) wydana przez Wójta 

Gminy Stanin. 

3.  Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do 

tego samego przedszkola/szkoły, w której 

prowadzony jest oddział przedszkolny.  

     

     3 

Zaświadczenie wydane przez dyrektora 

placówki lub oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 

2). 

4. Zadeklarowanie uczęszczania do tego 

przedszkola/oddziału kandydatów będących 

rodzeństwem w wieku 3-5 lat. 

     

    2 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego.  

5. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 

korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola, tj. płatnego nauczania, 

wychowania, opieki i posiłków (po czasie 

realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 

godzin) powyżej 8 godzin dziennie.  

 

    3  

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego. 



6. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 

korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola, tj. płatnego nauczania, 

wychowania, opieki i posiłków (po czasie 

realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 

godzin) do 8 godzin dziennie.  

   2 Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego. 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.150 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo oświatowe) 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

2) 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 462)  

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. 

poz. 821) 

 

 

Oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów samorządowych, określonych w wyżej 

umieszczonej tabeli, oświadcza 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”. 


