
Kryteria rekrutacyjne: 
  
I. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności). 
  
II. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) –określone uchwałą nr XXXV/209/2017 

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy 
dołączyć do Wniosku o przyjęcie 

Punkty1) 

Kryteria główne 

Dziecko z rodziny 
wielodzietnej2) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 100 

Dziecko 
niepełnosprawne 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność lub 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 2016 r. poz. 
2046 i 1948) 

100 

Dziecko jednego 
rodzica 
niepełnosprawnego 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność lub 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 2016 r. poz. 
2046 i 1948) 

100 

Dziecko obojga 
rodziców 
niepełnosprawnych 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność lub 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 2016 r. poz. 
2046 i 1948) 

100 

Dziecko posiadające 
niepełnosprawne 
rodzeństwo 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność lub 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 2016 r. poz. 
2046 i 1948) 

100 

Dziecko matki lub ojca 
samotnie je 
wychowującego3) 

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 

100 

Dziecko objęte 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 2016 r. poz. 575, 1583 i 
1860) 

100 

  
1) punkty sumują się 
  
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
  
3) samotne wychowywanie – 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 
 
 
 



Kryterium 
Dokumenty potwierdzające kryteria, 
które należy dołączyć do Wniosku o 
przyjęcie 

Punkty 

Kryteria dodatkowe 

Dziecko, którego 
rodzice/rodzic(prawni 
opiekunowie)świadczą pracę na 
podstawie umowy, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

Dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie(od każdego z 
rodziców/prawnych opiekunów: 
zaświadczenie z zakładu pracy, w 
przypadku samozatrudnienia aktualny 
wpis do działalności gospodarczej, w 
przypadku nauki w trybie dziennym 
zaświadczenie z uczelni informujące o 
stacjonarnym systemie studiów, w 
przypadku pracy w gospodarstwie rolnym 
– nakaz płatniczy(decyzja) o podatku 
rolnym) 

5-10pkt (5 pkt – 1 
rodzic pracuje, 10 

pkt- 1 rodzic 
samotnie 

wychowujący 
pracuje, 10 pkt -2 
rodziców pracuje) 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do 
placówki oświatowej prowadzonej 
przez Gminę Świdnica 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
jednostki 

8 pkt 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już 
do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego (do którego 
rodzic/opiekun prawny złożył 
dokumenty rekrutacyjne) 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
jednostki 

2 pkt 

Dziecko z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny 
(wskazanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świdnicy 
lub innych instytucji 
wspomagających rodzinę) 

Orzeczenie sądu rodzinnego 
ustanawiające kuratora lub jego kopia. 
Zaświadczenie wydane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu 
rodziny wsparciem asystenta  

5 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


