
Załącznik Nr 1  

KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „CZERWONY KAPTUREK”       
WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2023/2024  

 PROWADZONEGO PRZEZ FUNDACJE EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI  
 
I ETAP REKRUTACJI 
Kryteria ustawowe określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
 

L.p. 

 

Kryterium ustawowe 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
Liczba 

punktów 

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia  

1. 

Wielodzietność rodziny 
kandydata 
(oznacza to rodzinę wychowującą 
troje  i więcej dzieci) 
 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności 
rodziny kandydata  

200 

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 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  
 

200 

3. 

Niepełnosprawność jednego                

z rodziców kandydata 

 

 
 

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 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

200 

4. 

Niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

 

 
 

200 

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 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

200 

6. 

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 
(oznacza to 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) 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem.  

200 

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.  

200 

 

 



II ETAP REKRUTACJI  

Kryteria dodatkowe ustalone przez organ prowadzący 

Lp. Nazwa kryterium Wyjaśnienie 
Liczba 

punktów 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego spełniane 

kryterium* 

 
 
1. 

Zgłoszenie więcej 
niż jednego dziecka 
do publicznego 
punktu 
przedszkolnego 
„Czerwony 
Kapturek” Fundacji 
Edukacja dla 
Przyszłości w 
rekrutacji na rok 
2023/2024 

 25 
Oświadczenie rodzica o składaniu 
więcej niż jednego wniosku                      
w rekrutacji 2023/2024  

 
 
 
2.  

Korzystanie w 
ubiegłym roku 
przez kandydata z 
usług placówek 
Fundacji Edukacja 
dla Przyszłości  

 10 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu 
kandydata w roku ubiegłym do 
placówki/placówek Fundacji Edukacja 
dla Przyszłości oraz okazanie 
stosownej umowy zawartej z 
Fundacją Edukacja dla Przyszłości, 
dotyczącej kandydata. 

 
 
 
 
 
 
 
3.  

Dziecko, którego 
oboje rodzice albo 
rodzic samotnie 
wychowujący 
dziecko 
pracują/pracuje lub 
studiują/studiuje w 
trybie dziennym lub 
prowadzą/prowadzi 
gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą  

Zatrudnienie na 
podstawie umowy  
o pracę , umowy 
cywilnoprawnej, 
pobieranie nauki           
w trybie 
stacjonarnym, 
prowadzenie 
gospodarstwa 
rolnego lub 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej. 

15 

- zaświadczenie z zakładu pracy                 
o zatrudnieniu 
- oświadczenie rodzica lub opiekuna 
prawnego o prowadzeniu działalności 
gospodarczej 
- zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje o stacjonarnym systemie 
studiów  
- zaświadczenie wydane przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta)           
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  

 
 
 
 
 
 
 

4.  

Dziecko, którego 
tylko jeden z 
rodziców pracuje 
lub studiuje w 
trybie dziennym lub 
prowadzi 
gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą 
działalność 
gospodarczą  

Zatrudnienie na 
podstawie umowy  
o pracę , umowy 
cywilnoprawnej, 
pobieranie nauki w 
trybie 

stacjonarnym, 
prowadzenie 
gospodarstwa 
rolnego lub 
pozarolniczej 
działalności 
gospodarczej. 

10 

- zaświadczenie z zakładu pracy                 
o zatrudnieniu 
- oświadczenie rodzica lub opiekuna 
prawnego o prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

- zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje o stacjonarnym systemie 
studiów  
- zaświadczenie wydane przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta)            
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Dochód na osobę w 

rodzinie dziecka  

Dochód na osobę  
w rodzinie dziecka 
a) w przypadku 
dochodu w 
wysokości równej              
i mniejszej 100% 
kwoty, o której 
mowa  
w art.5 pkt 1 
ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r.              
o świadczeniach 
rodzinnych - 1 pkt 
b) w przypadku 
dochodu w 
wysokości 
przekraczającej 
100% kwoty, o 
której mowa w  
lit. a, liczbę 
punktów oblicza się 
dzieląc tę kwotę 
przez dochód na 
osobę w rodzinie  
dziecka (poniżej 1 
pkt) 
Wzór: 
 100% kwoty,                
o której mowa               
w art.5 pkt 1  
 ustawy o 
świadczeniach 
rodzinnych 
liczba punktów = 
_______________
_______________
_______________
_________ 
 dochód na osobę  
w rodzinie dziecka 

0-1 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna 

prawnego o wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie  

 

WAŻNE!  

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie 

tych okoliczności. 

4. * Ilekroć mowa o Rodzicu należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

 

 

 

 


