
 Zasady i kryteria przyjęć do  

Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Ełckiej, Oddziałów Przedszkolnych „0”  

 i klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej wchodzących  

 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej  

na rok szkolny 2023/2024 

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) oraz Uchwały Rady Gminy Ełk 

Nr XLI/302/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się kryteria przyjęć oraz ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do 

Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi Ełckiej i Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej wchodzących w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej na rok szkolny 2023/2024: 

 
Lp. Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe. 

Punkty 

1 Wielodzietność rodziny dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących 100 

2 Niepełnosprawność kandydata 100 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 

Lp. 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

ustalane przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

Punkty 

 

1 Pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego 

rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub 

pobieranie nauki w systemie dziennym 

a Każdy z rodziców/opiekunów pracuje co najmniej na 1 etat, w przypadku samotnego 

wychowywania dziecka jeden rodzic lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi 

działalność rolniczą lub pobiera naukę w systemie dziennym 

100 

b Jeden z rodziców/opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat, drugi na co najmniej 0,5 etatu, 

ale mniej niż jeden etat 

90 

c Jeden z rodziców/opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat, drugi poniżej 0,5 etatu 80 

d Każdy z rodziców pracuje co najmniej na 0,5 etatu, ale mniej niż 1 etat 70 

e Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat, drugi 

rodzic/prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu 

60 

f Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje  poniżej  0,5 etatu 50 

g Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat 40 

h Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat 30 

i Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu 20 

2 Przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata  

 a do 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych 

100 

b od 101 do 200 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych 

70 



c powyżej 200% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych 

50 

3 Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, w którym mieści się przedszkole, oddział przedszkolny w 

szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego 

100 

4 Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola lub szkoły, w obwodzie której 

znajduje się przedszkole 

70 

5 Rodzina korzysta z pomocy społecznej lub instytucji wspierających rozwój dziecka 100 

 

§ 2. 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.  

- oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub 

prowadzeniu  działalności gospodarczej; 

- oświadczenie rodzica/ów o dochodzie na osobę w rodzinie  kandydata; 

- oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania; 

- oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły; 

- zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub instytucji wspierającej rozwój dziecka o  

świadczonej pomocy. 

§ 3. 

Przy równej liczbie punktów o przyjęciu kandydata decyduje przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej po zasięgnięciu opinii dyrektora. 
 


