
 
1.Kryteria przyjęć dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie na 

rok szkolny 2021/2022 
 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ustala się  
następujące kryteria przyjęć do szkoły: 
1.Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechności. 
2.Do szkoły przyjmuje się kandydatów w wieku 7 lat oraz w przypadku wolnych miejsc na 
prośbę rodzica dzieci 6 letnie. 
3.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się wg określonych kryteriów. 
4.Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów. 
  

                Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty.  

L.p. Nazwa kryterium 
 

Wyjaśnienie 
(art.20b ustawy o 
systemie oświaty) 
 

Liczba  
punktów 
 

Rodzaj dokumentu  
potwierdzającego 
spełnianie kryterium* 
(art. 20t ust. 2 ustawy o 
systemie oświaty) 
 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 
 

Rodzina 
wychowująca  
troje i więcej dzieci 
 

30 Oświadczenie rodziców o  
wielodzietności rodziny 
kandydata 
 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

 30 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 2011r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.) 
 

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców  
kandydata 
 

 30 

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 
 

 30 

5. Niepełnosprawność  
Rodzeństwa 
kandydata 
 

 30 

6. Samotne wychowywanie 30 Prawomocny wyrok sądu  



 
wychowywanie  
kandydata w 
rodzinie 
 

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 
 

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 
 

dziecko wychowuje 
się w rodzinie 
zastępczej lub  
rodzinnym domu 
dziecka 
 

30 Dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie  
ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 135, ze zm.) 
 

 
 

II. W II etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria: 

L.p. Kryterium Wyjaśnienie  Liczba 
punktów 

Dokumenty 
potwierdzające spełnianie 
kryteriów 

1. Absolwenci 
Niepublicznego 
Przedszkola Galileo 
w Nakonowie 

Kryterium dotyczy 
dzieci, które  
Ukończyły 
wychowanie  
przedszkolne w  
Niepublicznym  
Przedszkolu  
Galileo  
w Nakonowie  

15 Oświadczenie rodziców*. 



 
prowadzonym 
przez  
Fundację familijny 
Poznań 
 

2. Miejsce 
zatrudnienia  
(wykonywania 
pracy) 
rodzica/rodziców 
kandydata  
w obwodzie 
Niepublicznej 
Szkoły 
Podstawowej 
Galileo nr 1 w 
Nakonowie. 
 

Kryterium dotyczy 
dzieci, których  
rodzice są 
zatrudnieni na 
terenie obwodu 
szkoły na 
podstawie  
umowy o pracę, 
umowy  
cywilnoprawnej, 
pobieranie nauki  
w trybie 
stacjonarnym,  
prowadzenie 
gospodarstwa  
rolnego lub 
pozarolniczej  
działalności 
gospodarcze 
 

13 Potwierdzenie 
zatrudnienia przez zakłady 
pracy, informacja uczelni 
wyższej o systemie  
i planowanym terminie  
ukończenia studiów  
na wniosku o przyjęcie do  
szkoły lub w formie 
odrębnego zaświadczenia, 
w przypadku 
samozatrudnienia 
-aktualny  
wpis do działalności  
gospodarczej 
 

3. Rodzeństwo 
kandydata  
uczęszcza już do  
przedszkola Galileo 
w Nakonowie 
 

Kryterium dotyczy 
dzieci, których  
rodzeństwo 
uczęszcza do 
Niepublicznego 
Przedszkola Galileo 
w Nakonowie 
 

10 Oświadczenie rodzica* 

4. Absolwenci 
przedszkoli 
i żłobków 
prowadzonych  
przez 
Ogólnopolskiego 
Operatora Oświaty 
 

Kryterium dotyczy 
dzieci, które  
ukończyły 
jakiekolwiek  
przedszkole lub 
żłobek prowadzone 
przez Fundację  
 

8 Oświadczenie rodzica* 



 
*Dotyczy również opiekuna prawnego, osoby pełniącej pieczę zastępczą. 
 
 

UWAGA 
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 poświadczonej 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 żądać 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. 
 

 


