
Załącznik nr 1 

do zarządzenia dyrektora z dnia 

 31 stycznia 2022 roku 

 I ETAP REKRUTACJI  

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

L.p. Kryterium ustawowe Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 
Liczba 

punktów 

Dziecko zamieszkujące na terenie Wrocławia 
 

 

1. 
 

Wielodzietność rodziny kandydata 
(oznacza to rodzinę wychowującą troje 

i więcej dzieci) 
 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności 

rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo 

oświatowe) 
 

200 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 i 568.), (art. 

150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 
 

200 

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 
 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., 

poz.426 i 568), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo 

oświatowe) 
 

200 

4. 
Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 
 

200 

5. 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa 

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 zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 i 568.), (art. 

150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 
 

200 

6. 

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) 
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo 

oświatowe) 
 

200 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1111,1818), (art. 150 ust. 2 

pkt 1d ustawy Prawo oświatowe). 
 

200 

 

 


