
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych na terenie miasta Łuków  

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości kryteria w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 

2020/2021.  

Obowiązują: 

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

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe, 

oraz 

 kryteria określone w Uchwale Nr XXXIV/244/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Łuków 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.  

Lp. Kryteria Liczba punktów 

Kryteria ustawowe –  

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy 

Prawo oświatowe kryteria 

ustawowe mają jednakową wartość.  

 

Na potrzeby rekrutacji 

elektronicznej każdemu z tych 

kryteriów nadano wartość 100 pkt  

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 samorządowe -  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola 

(szkoły) 
12 pkt  

2. Lokalizacja przedszkola pierwszego wyboru /szkoły 

podstawowej, w której znajduje się oddział 

przedszkolny pierwszego wyboru najbliżej miejsca 

zamieszkania kandydata 

6 pkt  

3. Przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) 

kandydata pracuje lub uczy się w systemie dziennym  

3 pkt  

4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola 

(nauczania, wychowania i opieki) powyżej 5 godzin 

dziennie z posiłkami   

2 pkt  

 



Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 
I. 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)  

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 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

 

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych 
(Uchwała Nr XXXIV/244/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r.) 

 

1) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) zawarte we wniosku o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do przedszkola (szkoły). 

2) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie 

dziennym, stanowiące załącznik do wniosku. 

3) Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

 

Oświadczenia składa 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”.   


