
załącznik nr 1

Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba punktów

1.
Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do 

szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 40

2.

Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do przedszkola 

znajdującego się w pobliżu szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym 

miejscu listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 20

3.
Kandydat, którego rodzenstwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej 

wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły 10

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 1

5. Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności 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 z oryginałem przez rodzica 

kandydata

1

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

4. Wielodzietność rodziny kandydata 

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką sama liczbę punktów niż liczba wolnych miejsc w szkole podstawowej, w celu wyłonienia kandydata, stosuje się 

nastepujące kryteria:



6. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 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 z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 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 z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

8. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 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 z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

7.



9. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu 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 kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

10. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 

2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866).  Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata

1

 


