
 

KOMUNIKAT NR 3  

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach 

 

 
w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 

 
 

 
1. Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się w terminie od 18 kwietnia do    

  2 maja 2017 roku.  

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów 

zamieszkujących na obszarze Gminy Świętochłowice. 

3. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, jest 

większa niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe: 

a. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci); 

b. niepełnosprawność kandydata; 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f. 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);  

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

4. Kryteria te mają jednakową wartość po 210 pkt. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 

publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z 

liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone Uchwałą nr XXXIII/286/17 

Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

6. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 



Lp. Kryterium lokalne 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium  

1. 

Dziecko, którego oboje 
rodzice pracują 
zawodowo/studiują w 
systemie stacjonarnym 

70 pkt. 

Dokument poświadczający zatrudnienie (od 
każdego z rodziców):  

 zaświadczenie z zakładu pracy,  
w przypadku samozatrudnienia aktualny 
wpis do działalności gospodarczej, 

 poświadczenie rozliczania się z ZUS - em 
lub Urzędem Skarbowym, itp. / 

 zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje  
o stacjonarnym systemie studiów 

2. 

Dziecko wychowywane 
przez samotnego rodzica 
pracującego 
zawodowo/studiującego 
w systemie stacjonarnym. 

70 pkt. 

Dokument poświadczający zatrudnienie:  
 zaświadczenie z zakładu pracy,  

w przypadku samozatrudnienia aktualny 
wpis do działalności gospodarczej,  

 poświadczenie rozliczania się z ZUS - em 
lub Urzędem Skarbowym, itp. / 

 zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje o stacjonarnym systemie 
studiów 

3. 

Dziecko, którego 
rodzeństwo jest w 
obecnym roku szkolnym 
wychowankiem 
przedszkola, do którego 
składa wniosek. 

30 pkt. 
Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola. 

4. 

Dziecko, dla którego 
wybrane przedszkole jest 
przedszkolem 
najbliższym miejscu 
zamieszkania. 

20 pkt. 
Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola. 

5. 

Dziecko mieszka na 
terenie obwodu szkoły 
podstawowej, który 
obejmuje przedszkole, do 
którego składa się 
wniosek 

10 pkt. 
Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola. 

6. 
Dziecko, które korzysta z 
opieki żłobkowej 

5 pkt. Zaświadczenie wydane przez żłobek 

  

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz 
pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty: 

 Karina Pawłowska  - Dyrektor MZO 

 Renata Kuehn 
telefon kontaktowy:  32 2453 129,   32 2453 138  


