
Informacja na temat kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kowalewo Pomorskie  wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnia-

nia ww. kryteriów i liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne z nich

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Zgodnie z art. 133 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono
obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwo-
dzie. 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu
postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  dana  szkoła  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami.  Wówczas
w postępowaniu  rekrutacyjnym  brane  są  pod  uwagę  kryteria  określone  przez  organ  prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokal-
nych potrzeb społecznych.
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kowalewo Pomorskie, na rok szkolny 2023/2024, obowiązujące są kryteria wraz z liczbą
punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określone uchwałą Nr XXVIII/
247/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp. Kryterium
Liczba

punktów
Wymagane dokumenty potwierdza-

jące spełnienie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej, do której prowa-
dzona  jest  rekrutacja  lub  do  przedszkola
mieszczącego się w obwodzie tej szkoły pod-
stawowej

20
Spełnienie  kryterium  stwierdza  dy-
rektor  na  podstawie  dokumentacji
szkoły

2. Niepełnosprawność kandydata 15

Orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu  niepełnosprawności  lub
orzeczenie  równoważne  w  rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych  (t.  j.  Dz.  U.
z 2023 r.  poz. 100)

3.
Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata re-
alizuje  obowiązek  szkolny  w szkole  podsta-
wowej, do której prowadzona jest rekrutacja 

10
Spełnienie  kryterium  stwierdza  dy-
rektor  na  podstawie  dokumentacji
szkoły

4. Wielodzietność rodziny kandydata 10
Pisemne  oświadczenie  rodziców  /
opiekunów prawnych kandydata

5.

Co najmniej  jeden  z  rodziców /  opiekunów
prawnych kandydata pozostaje w zatrudnieniu
lub prowadzi działalność gosp. w miejscowo-
ści  mieszczącej  się  w obwodzie  publicznej
szkoły podstawowej

5
Pisemne  oświadczenie  lub  stosowne
zaświadczenie  rodziców/opiekunów
prawnych kandydata

6.
W obwodzie  publicznej  szkoły  podstawowej
zamieszkują  krewni  dziecka  wspierający  ro-
dziców w zapewnieniu mu należytej opieki

2
Pisemne  oświadczenie  rodziców  /
opiekunów prawnych kandydata



Rekrutacja do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082
z późn. zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze danej gminy. 
Jeżeli liczba uprawnionych, o których mowa wyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe o jednakowej
wartości, tj.:

1. wielodzietność rodziny kandydata, 
2. niepełnosprawność kandydata, 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjne-
go lub jeżeli po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole
podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi
miejscami,  na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandy-
data muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb spo-
łecznych. 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu po-
stępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu, oddzia-
le przedszkolnym w danej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 
Kryteria  organu  prowadzącego  obowiązujące  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego
do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, pro-
wadzonych  przez  Gminę  Kowalewo  Pomorskie  na  rok  szkolny  2023/2024,  określa  uchwała  Nr
XXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp. Kryterium
Liczba

punktów
Wymagane dokumenty potwier-

dzające spełnienie kryteriów

1.
Realizacja  obowiązku  rocznego  przygotowa-
nia przedszkolnego przez kandydata

20
Pisemne  oświadczenie  rodziców/
prawnych opiekunów

2.

Oboje rodziców / opiekunów prawnych kan-
dydata  lub  rodzic/opiekun  prawny  samotnie
wychowujący kandydata pozostaje w zatrud-
nieniu, prowadzi działalność gospodarczą lub
pobiera naukę w systemie dziennym  

10
Pisemne  oświadczenie  lub  stosowne
zaświadczenie  rodziców/opiekunów
prawnych

3.
Rodzice/opiekunowie  prawni  kandydata  od-
prowadzają podatki na terenie Gminy Kowa-
lewo Pomorskie 

5
Pisemne  oświadczenie  rodziców  /
opiekunów prawnych

4. Co  najmniej  jedno  z  rodzeństwa  kandydata
będzie w roku szkolnym, którego wniosek do-
tyczy, kontynuowało wychowanie przedszkol-
ne  w  Przedszkolu  Publicznym  /  oddziale
przedszkolnym  w  publicznej  szkole  podsta-

3 Pisemne  oświadczenie  rodziców  /
opiekunów  prawnych  lub  stosowne
zaświadczenie z Przedszkola Publicz-
nego/szkoły podstawowej 



wowej, do których prowadzona jest rekrutacja
lub będzie realizowało obowiązek szkolny w
szkole podstawowej, w której funkcjonuje od-
dział przedszkolny

5.

Kandydat  do  Przedszkola  Publicznego  za-
mieszkuje  w  miejscowości  należącej  do  ob-
wodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Kowalewie Pomorskim lub oddział
przedszkolny,  o  przyjęcie  do  którego ubiega
się  kandydat,  funkcjonuje  przy  obwodowej
szkole podstawowej 

2
Pisemne  oświadczenie  rodziców  /
opiekunów prawnych
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