
 

KRYTERIA USTAWOWE NABORU na  rok szkolny 2019/2020 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 996 ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:  

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. 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów to odpowiednio: 

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; 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 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 systemie pieczy zastępczej. 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie 

z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu                                

z dokumentu. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli                            

po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

brane są pod uwagę kryteria lokalne określone   na podstawie uchwały   nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 

marca 2017 r.  

 

http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf 

 

Szczegółowe terminy rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym                               

dla  przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 

2019/2020  (pełna treść zarządzenia jest dostępna także w BIP. 

https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2019_233.pdf) 
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