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Kryteria rekrutacji stosowane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na rok szkolny 2019/2020,                            

do Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie 
 

Kryterium  
Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do                                     
Wniosku o przyjęcie Punkty  

Dziecko z rodziny 
wielodzietnej 

Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22 

Dziecko niepełnosprawne 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 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 (t.j. Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

22 

Dziecko jednego rodzica 
niepełnosprawnego 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 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 (t.j. Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

22 

Dziecko obojga rodziców 
niepełnosprawnych 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 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 (t.j. Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

22 

Dziecko posiadające 
niepełnosprawne 
rodzeństwo 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub 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 (t.j. Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

22 

Dziecko matki lub ojca 
samotnie je 
wychowującego 

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 

22 

Dziecko objęte 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 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 

22 

 


