
I ETAP REKRUTACJI 

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

oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) 
 

L.p. Kryterium ustawowe Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium 

Liczba 
punktów 

Dziecko zamieszkujące na terenie gminy Stary 
Sącz 

1. Wielodzietność rodziny 
kandydata (oznacza to 
rodzinę wychowującą troje i 
więcej dzieci) 

*Oświadczenie o spełnianiu kryterium 
wielodzietności rodziny kandydata1  
(załącznik nr 1 do wniosku) 

100 

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 
niepełnosprawnych2  
 

100 

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 
niepełnosprawnych3  

100 

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

100 

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa 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 niepełnosprawnych4  
 

100 

                                                           
1 art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe 
2 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz. 
U.2021.573. oraz art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe 
3 tamże  
4 tamże 



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 (załącznik nr 2 do 
Wniosku)5  

100 

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 zastępczej6  
 

100 

 
 
 
II ETAP REKRUTACJI 

Kryteria lokalne określone przez organ prowadzący  
 

Lp. Kryterium lokalne Dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryterium 

Liczba 
punktów 

1. Dziecko, którego oboje rodzice albo 
rodzic samotnie wychowujący dziecko 
pracują/pracuje lub prowadzi/ 
prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą; 

**a/ kserokopia umowy o pracę 
lub aktualne zaświadczenie z 
zakładu pracy o zatrudnieniu. 
Zaświadczenie należy przedstawić 
na przygotowanym wzorze 
(załącznik nr 3 do Wniosku) 
**b/ w przypadku samozatrudnienia 
–wygenerowany wpis do CEIDG  

50 

2 Zadeklarowany czas pobytu dziecka w 
przedszkolu wynoszący co najmniej 8 
godzin dziennie 

*Oświadczenie Rodzica (załącznik nr 4 
do Wniosku) 

25 

                                                           
5art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe 
6ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze( Dz. U. 2022.447) oraz art. 150 ust. 2 

pkt 1d ustawy Prawo oświatowe 



3 Dzieci zamieszkujące miejscowość 
Moszczenica Niżna i Moszczenica Wyżna 
 

*Oświadczenie Rodzica (Załącznik nr 5 
do Wniosku)  
 

25 

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie 

kontynuować edukację w Przedszkolu 

Publicznym w Moszczenicy Niżnej w roku 

szkolnym 2023/2024 

*Oświadczenie rodzica (załącznik nr 6 
do Wniosku) 

25 

 

 

 

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

 
**Dokumenty mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo 
poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez rodzica dziecka 
 


