
Podczas rekrutacji do przedszkola obowiązują następujące 

kryteria ustawowe i lokalne. 

Kryteria ustawowe: 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium  Tak* Nie* 

1.  Wielodzietność  

rodziny dziecka 

Oświadczenie
7
 o wielodzietności rodziny kandydata   

2.  Niepełnosprawność 

dziecka 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepeł-

nosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

  

3.  Niepełnosprawność 

jednego  rodziców 

dziecka 

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 2011 r. Nr 127, póz. 721, z późn. 
zm.) 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

  

4.  Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

dziecka 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, póz. 721, z późn. 

zm.) 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

  

5.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, póz. 721, 

z późn. zm.) 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

  

6.  Samotne 

wychowywanie 

dziecka w rodzinie
7
 

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 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

7.  Objęcie dziecka 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. póz. 135, z 2012 r. 
póz. 1519 oraz z 2013 r. póz. 154 i 866) 
 

(Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 

poświadczona za zgodność przez rodzica dziecka) 
 

  

  

 

Kryteria lokalne: 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 Dokumenty 

niezbędne do 

potwierdzenia 

kryteriów 

  

 

Liczba punktów 

1.  Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa 

się rekrutacja podlega obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

 

 

 

wniosek  

 

32 

   2. 

Dziecko w danym roku kalendarzowym ma 4 
lata i prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego ( nie dotyczy oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych) 

wniosek  

 

16 

3.  Dziecko, którego rodzice są płatnikami  podatku 

na rzecz gminy Chorzów 

Oświadczenia o 

odprowadzaniu 

podatku w gminie od 

każdego z rodziców 

 dziecka 

       

                                                

                    8 

 
4.  Do przedszkola lub szkoły podstawowej z 

oddziałem przedszkolnym, w której składany 

jest wniosek uczęszcza rodzeństwo dziecka. 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

 

4 

5.  Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze 

czasu pracy/studiują w systemie stacjonarnym  

lub rodzic samotnie wychowujący dziecko 

zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

                                       

2 

6. 
 Przedszkole wskazane we wniosku jest 
najbliżej położonym od miejsca zamieszkania 
dziecka/miejsca pracy rodziców. 

Oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

                                       

1 

 

 


