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OGŁOSZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW NABORU DO PRZEDSZKOLI, 

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

I TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuje się, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwały Nr XXXVII/168/2017 Rady Miejskiej w 

Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z 

liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego  z 2017 r. poz. 1325 oraz z 2019 r. poz. 2518). 

 

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI 

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: 

 

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba 

wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 

podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 
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przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę następujące kryteria (wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do 

potwierdzenia tych kryteriów): 

 

L.p. Kryteria Liczba punktów 
Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów 
1. Kandydat obowiązany jest odbyć 

obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne 

10 

Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 

2. Kandydat, którego oboje rodzice 
(opiekunowie) lub osoba samotnie 
wychowująca kandydata pozostają w 
zatrudnieniu, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, 
pobierają naukę w systemie dziennym 

4 

Dokument potwierdzający 
zatrudnienie, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego, dokument 
potwierdzający ubezpieczenie w 
KRUS, zaświadczenie o pobieraniu 
nauki z informacją o jej systemie 

3. Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza już do danego przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej  

3 

Potwierdza dyrektor przedszkola lub 
szkoły podstawowej na podstawie 
posiadanej dokumentacji 

4. Więcej niż jedno dziecko z tej samej 
rodziny ubiega się o przyjęcie do 
danego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej 

2 

Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej 

5. Kandydat, którego jeden z rodziców 
(opiekunów) pozostaje w zatrudnieniu, 
prowadzi działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne, pobiera naukę w 
systemie dziennym 

1 

Dokument potwierdzający 
zatrudnienie, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego, dokument 
potwierdzający ubezpieczenie w 
KRUS, zaświadczenie o pobieraniu 
nauki z informacją o jej systemie 

6. Dochód na osobę w rodzinie 
kandydata: 
a) nie przekracza 50% kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111, z późn. zm.) 
 
b) przekracza 50% kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111, z późn. zm.) - liczbę pkt 
oblicza się dzieląc 50% tej kwoty przez 
dochód na osobę w rodzinie kandydata 
i zaokrągla do dwóch miejsc 
Obecnie kwota ta wynosi 674,00 zł 

 
 

a) 1 
 
 
 
 
 

b) 0,00-1,00 
zgodnie 
z opisem 

w kolumnie 
„Kryteria" 

Oświadczenie rodzica (opiekuna) 
o wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie kandydata 
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Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z powyższymi zasadami, gmina nadal 

dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub w tym oddziale przedszkolnym w 

publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych 

poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Zasady określone 

dla etapu pierwszego i drugiego stosuje się odpowiednio. 

 

 

KRYTERIA NABORU DO KLASY PIERWSZEJ  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: 

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje 

się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 

publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 

rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów): 

 

 
L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryteriów 

1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje 
obowiązek szkolny w danej szkole 

5 Potwierdza dyrektor szkoły 
podstawowej na podstawie 

posiadanej dokumentacji  

2. Kandydat, którego rodzeństwo ubiega 

się o przyjęcie do danej szkoły 

4 Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 

szkoły podstawowej 

3. Miejsce zatrudnienia lub prowadzenia 
działalności gospodarczej jednego z 

rodziców (opiekunów) kandydata 
znajduje się w obwodzie danej szkoły 

3 Dokument potwierdzający miejsce 
zatrudnienia, wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego 

4. Kandydat, którego krewny wspierający 

rodziców (opiekunów) lub osobę 
samotnie wychowującą dziecko 

zamieszkuje w obwodzie danej szkoły  

2 Oświadczenie rodzica (opiekuna) o 

miejscu zamieszkania krewnego 

5. Kandydat, którego rodzic (opiekun) lub 

rodzeństwo jest absolwentem danej 
szkoły 

1 Oświadczenie rodzica (opiekuna) 

ze wskazaniem roku ukończenia 
szkoły 
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TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 zostały ustalone zarządzeniem Nr 9/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest 

gmina Działoszyce na rok szkolny 2022/2023: 

 
L.p. Czynność Postępowanie 

rekrutacyjne 
Postępowanie 
uzupełniające 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie odpowiednio 
do:  przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej, klasy pierwszej szkoły 
podstawowej  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 
1 marca 
- 15 marca 2022 r. 

 
 
9 maja  
- 16 maja 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie odpowiednio do: 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej, klasy pierwszej szkoły 
podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 
 
22 marca 
- 24 marca 2022 r. 

 
 
 
18 maja  
- 19 maja 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

 
do 29 marca 2022 r. 

 
do 23 maja 2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

do 6 kwietnia 2022 r. do 2 czerwca 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
8 kwietnia 2022 r. 

 
6 czerwca 2022 r. 

 
Z up. BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY 

 
Katarzyna Bochniak 
zastępca Burmistrza 


