
 

 

                  Kryteria rekrutacji  

do Publicznego Przedszkola nr 438 w Warszawie 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 obowiązują następujące kryteria: 

 

1. Złożenie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji podania o przyjęcie 

dziecka do Przedszkola nr 438 w Warszawie, wraz z załącznikami (poświadczona 

z oryginałem kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu 

na niepełnosprawność dziecka z autyzmem, dokumenty potwierdzające spełnianie 

wybranych kryteriów).* 

2. Zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy.  

3. Zapisy w orzeczeniu: wiek dziecka, komunikowanie się, samodzielność, zalecenia 

do pracy edukacyjno-terapeutycznej, inne.  

4. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do ZSP nr 10.  

5. Pracujący rodzice. 

6. Piecza zastępcza, wspieranie rodziny przez kuratora/asystenta 

rodziny/Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze/Niebieska Karta.  

7. Wychowywanie dziecka przez samotnego rodzica.** 

8. Wielodzietność rodziny. *** 

9. Odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola.  

10. Inne okoliczności uznane przez zespół rekrutacyjny za istotne w procesie rekrutacji 

dziecka do przedszkola (np.: stan zdrowia rodzica/ów, ważne wydarzenia życiowe 

w systemie rodzinnym, spójność koncepcji pracy edukacyjno-terapeutycznej 

rodziców i przedszkola, efekty dotychczasowej współpracy z ZSP nr 10, inne).  

11. Kolejność zgłoszeń. 

 

*Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające 

spełnianie danego kryterium (w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych                           

w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek nie uwzględnia 

danego kryterium). 

**Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 

(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe). 

 

***Samotne wychowywanie dziecka oznacza 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 (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe). 



Wykaz dokumentów, które rodzice/prawni opiekunowie 

dołączają do podania, aby potwierdzić spełnienie wybranych kryteriów:   

 

 

 
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, ze względu na autyzm. 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w Warszawie (pobierz). 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna o niepełnosprawności (pobierz). 

4. Oświadczenie rodzica o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (pobierz). 

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz). 

6. 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. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (pobierz) 

8. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1111 ze zm.). 

9. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. 

10. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem 

asystenta. 

11. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych kandydata (pobierz). 

12. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy 

na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

13. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. 

14. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.  

15. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

 

 

Dokumenty składa się w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu). 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.   

 

http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/2__Oswiadczenie_o_zamieszkaniu_dziecka_w_Warszawie.pdf
http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/6__Oswiadczenie_rodzica_lub_opiekuna_o_niepenosprawnoci.pdf
http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/7__Oswiadczenie_o_niepenosprawnosci_rodzenstwa_kandydata.pdf
http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/3__Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata.pdf
http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/4__Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf
http://zspnr10.waw.pl/images/pdf/2019-2020/REKRUTACJAPRZEDSZKOLE/5__Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_rodzicow_lub_opiekunow_prawnych_kandydata.pdf

