
KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNIE MALOWANE ŻYRAFY W LESZNIE  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024  

 

 

Na podstawie art. 154 us.t 3 z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021r., poz. 1082 ze zm. ). 

Na podstawie zarządzenia Organu Prowadzącego Przedszkole Publiczne Malowane Żyrafy w Lesznie  z dnia 16 stycznia 2023 i Zarządzenia                 

Nr 17/1/23 Prezydenta Miasta Leszna  z dnia 10 stycznia 2023. 

 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość. 

 

 

L.p. Kryteria rekrutacji Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

( mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica ) 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 ( Dz. U. z 2021 r., poz. 573) 

3. Niepełnosprawność jednego 

z rodziców 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

( Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ) 



4. Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Orzeczenie o 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 ) 

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

( Dz. U. z 2021 r., poz. 5733) 

6. Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

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. 

Ilekroć mowa o samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą                         

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba , że wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem. 

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 zastępczej.  

 ( Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ) 

 

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, bierze się pod uwagę następujące kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów wraz z liczbą punktów przysługujących za ich spełnienie, określone w  Zarządzeniu Prezydenta Miasta 

Leszna NR 17/1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów 

możliwą do uzyskania a poszczególne kryteria dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno  

 

 

 

 



Na drugim etapie postępowania bierze się pod uwagę następujące kryteria i punkty. 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

1. 
Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowanie 

przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 
95 pkt 

Rodzic/opiekun dokumentuje podając dane 

wskazane we wniosku.  

2. 
Dziecko obojga rodziców pracujących/rodziców 

studiujących/uczących się w systemie dziennym. 
45 pkt 

Rodzic opiekun prawny dokumentuje oświadczenie 

że: 

-wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022r. 

poz.1510) na podstawie umowy cywilnej ( w tym na 

kontrakcie menadżerskim ) lub 

- prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018r. 

Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021r., poz.162 ze 

zm. ) lub 

- studiuje/uczy się w systemie dziennym . 

3. 

Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest 

prowadzona rekrutacja do tego przedszkola lub zgłoszenie 

jednocześnie do tej samej placówki dwojga dzieci.  

17 pkt  

Rodzic/opiekun dokumentuje podając dane 

wskazane we wniosku. 

imię i nazwisko dziecka 

4. 
Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej 

na terenie której znajduje się przedszkole  
11 pkt 

Rodzic/opiekun dokumentuje podając dane 

wskazane we wniosku. 
 



5. Dziecko jednego rodzica pracującego 9 pkt 

Rodzic opiekun prawny dokumentuje oświadczenie 

że: 

-wykonuje pracę w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2022r. 

poz.1510) na podstawie umowy cywilnej ( w tym na 

kontrakcie menadżerskim ) lub 

- prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018r. 

Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2021r., poz.162 ze 

zm. ) lub 

- studiuje/uczy się w systemie dziennym . 

6. 
Dziecko uczęszczające do żłóbka /klubu dziecięcego w roku 

szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola  
7 pkt  

Rodzic/opiekun dokumentuje podając dane 

wskazane we wniosku. 

nazwa i adres placówki  

 

 

 

 

 


