
 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli  na rok 2022/2023 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 

obowiązują: 

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

(Dz. U. z 2021 r., poz.1082.)  tzw. kryteria ustawowe, 

- kryteria określone w uchwale nr 671/XXXVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia  

27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które 

będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tzw. 

kryteria lokalne. 

 

 

L.p. 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 253 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 lokalne -  
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

 

1. 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic / opiekun 

prawny (w przypadku samotnego wychowywania 

kandydata) pracują lub studiują w trybie studiów 

dziennych 

128 

2. 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola 

usytuowanego najbliżej miejsca zamieszkania 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna 

prawnego (w przypadku samotnego wychowania 

kandydata) 

64 

3. 

Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 753 ze zm.) lub też został zwolniony z tego 

obowiązku z przyczyn zdrowotnych 

32 



 

4. Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 16 

5. 

Rodzeństwo wspólnie ubiega się o przyjęcie do tego 

samego przedszkola na dany rok szkolny, na który 

prowadzona jest rekrutacja 
8 

6. 
Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 
4 

 

*wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 

(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe). 

 

**samotne wychowywanie dziecka oznacza 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 (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 

 

 

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 2021 r. poz. 573 ze tj.).  

3. Prawomocny wyroku 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  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 

 

 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. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

 

II.Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów 

lokalnych (zgodnie z uchwałą nr 671/XXXVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 27 

stycznia 2022 r.) 

 

1. zaświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica / opiekuna prawnego                       

(w przypadku samotnego wychowywania kandydata) o zatrudnieniu / studiowaniu w trybie 



 

dziennym; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

2. oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych lub rodzica / opiekuna                               

prawnego (w przypadku samotnego wychowywania kandydata), iż wskazane                                   

przedszkole usytuowane jest najbliżej miejsca zamieszkania; 

3. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego                            

(w przypadku samotnego wychowywania kandydata), że kandydat dla którego ubiegają się               

o miejsce w przedszkolu, został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym 

określonym w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub                                

też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych; 

4.   kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie 

wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta. 

 

 

 

 
 


