
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   

na rok szkolny 2019/2020 

I.  Rekrutacja do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 

2018/2019, odbywać się będzie w oparciu o: 

-  przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),  

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół, 

placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610), 

- Uchwałę Nr XLII/442/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018  r. zmieniającą uchwałę  

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Legnica, 

- Zarządzenie Nr 50/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia  21 stycznia 2019  r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2019/2020. 

 

II. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywała 

się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą stosowane kryteria ustawowe (ustawa 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wymieniona w punkcie I.): 

L. p. Kryterium Liczba 

punktów 

Sposób dokumentowania 

1. wielodzietność  rodziny 

kandydata 

Zgodnie z 

art.131 ust. 3 

ustawy 

Prawo 

oświatowe 

kryteria 

ustawowe 

mają 

jednakową 

wartość. 

 

Na potrzeby 

rekrutacji 

każdemu z 

tych 

kryteriów 

przypisano 

wartość 100 

pkt 

oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata 

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 zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511)  

3. niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

4. niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

5. niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

6. samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

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 

7. objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 

  dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą      

..zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 

..r.   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

..zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) 

 

 

 

 



 

 

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą stosowane  poniższe kryteria  

(Uchwała Nr XLII/442/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018  r. wymieniona  

w punkcie  I.): 

L. p. Kryterium Liczba 

punktów 

Sposób dokumentowania 

1. oboje rodzice lub rodzic 

samotnie wychowujący 

kandydata pracują/pracuje 

lub studiują/studiuje  w 

trybie dziennym 

32 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu 

albo zaświadczenie o wykonywanej pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie 

nauki/studiów lub wydruk ze strony internetowej 

Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej albo informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wydane 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)   

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  

2. oboje  rodzice lub rodzic 

samotnie wychowujący 

wskazali/wskazał Legnicę 

jako miejsce 

zamieszkania w rocznym 

zeznaniu podatkowym od 

osób fizycznych 

16 kserokopia pierwszej strony złożonego zeznania 

podatkowego PIT za rok poprzedzający rok, w 

którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne 

wraz z dowodem potwierdzającym złożenie 

zeznania  

3. rodzeństwo kandydata 

będzie kontynuowało w 

roku szkolnym,  na który 

prowadzona jest 

rekrutacja edukację w 

przedszkolu pierwszego 

wyboru/będzie 

uczęszczało  

do szkoły podstawowej 

pierwszego wyboru,  

w której znajduje się 

oddział  

przedszkolny 

8 deklaracja kontynuacji złożona w przedszkolu, 

do którego kandydat ubiega się o przyjęcie albo 

zaświadczenie ze szkoły  

4. kandydat,  ubiegający się 

o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego  

w szkole podstawowej 

pierwszego wyboru 

położonego najbliżej 

miejsca zamieszkania,  

w obszarze objętym 

obwodem szkoły 

podstawowej właściwej  

ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata  

 

4 

w przypadku osób niepracujących i 

niestudiujących w trybie dziennym  - 

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania,  

w przypadku osób pracujących potwierdzeniem 

miejsca zamieszkania będzie  kserokopia 

pierwszej strony złożonego zeznania 

podatkowego PIT za rok poprzedzający rok,  

w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne  



5. tylko jeden rodzic  

pracuje/studiuje w trybie 

dziennym   

2 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu 

albo zaświadczenie o wykonywanej pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie 

nauki/studiów lub wydruk ze strony internetowej 

Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej albo informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wydane 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)   

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  

6. dziecko uczęszczające 

aktualnie do żłobka/klubu 

dziecięcego 

1 zaświadczenie wydane przez żłobek/klub 

dziecięcy  

 

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2019/2020 jest następujący (Zarządzenie  

Nr 50/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia  21 stycznia 2019  r. wymienione w punkcie  I.): 

L.p. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w  postępowaniu 

rekrutacyjnym  

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

12.03 -2.04 10.06-13.06 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

3.04-5.04 14.06-17.06 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 
26.04 2.07 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia 
26.04-6.05 2.07-4.07 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
7.05 5.07 

Czynności  postępowania rekrutacyjnego poprzedza złożenie na kolejny rok szkolny,  w terminie od 5 

marca  do  11  marca 2019 r., deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.  


