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REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SZEMUDZIE     

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
 

 

1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

na wniosek rodzica kandydata.  

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze 

gminy chętnych do przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.  

 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach. 

 

4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe: 

1) Wielodzietność rodziny, 

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. 

  

5. Obowiązujące kryteria ustawowe mają jednakową wartość.  

 

6. Szczegółową definicję powyższych kryteriów określają przepisy ustawy o systemie 

oświaty. 

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego,                 

w którym uwzględnia się następujące kryteria określone przez organ prowadzący wraz 

z przyznaną liczbą punków: 

1) Kandydat, którego rodzeństwo obecnie jest wychowankiem danego przedszkola, 

innej formy wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do danej szkoły –                      

6 punktów. 

2) Kandydat, którego:  

a) Obydwoje rodzice wykonuj pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, 

studiują w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą – 6 punktów, 

b) Jeden z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

studiuje w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą – 4 punkty, 
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3) Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie –                      

6 punktów. 

4) Kandydata dotknęło szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację 

rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie dziecka do przedszkola – 2 punkty. 

5) Kandydat objęty rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, 

ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km                 

od miejsca zamieszkania – 4 punkty. 

6) Kryterium wiekowe: 

a) 6-latki i 5-latki – 6 punktów, 

b) 4-latki – 4 punkty, 

c) 3-latki – 2 punkty. 

 

8. W sytuacji, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali równorzędny wynik na drugim 

etapie postępowania kwalifikacyjnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja 

określa sposób wyboru kandydata, którzy zostanie przyjęty do przedszkola.  

 

9. O przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szko9lnego decyduje dyrektor. 

  

10. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie                           

do przedszkola, jeśli przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania 

rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami. Procedurę postępowania 

kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio. 

 

11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załączoną dokumentacją składa się                 

do dyrektora przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu               

z organem prowadzącym. 

 

12. Wniosek zawiera: 

1) Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

2) Imiona i nazwiska rodziców kandydata, 

3) Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 

4) Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata. 

 

13. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata: 

1) Kryteriów ustawowych, odpowiednio:  

a) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn. 

Zm.) złożone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność                  

z oryginałem przez rodzica kandydata, 
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c) Pełnomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt 

zgonu złożony w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność            

z oryginałem przez rodzica kandydata, 

d) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

wspólnie z jego rodzicem, 

e) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą    

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866) 

złożony w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność                          

z oryginałem przez rodzica kandydata. 

2) Kryteriów określonych przez organ prowadzący, odpowiednio: 

a) Oświadczenie o uczęszczaniu jednego z rodzeństwa kandydata do przedszkola,  

b) Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców kandydata, 

c) Oświadczenie opisujące i potwierdzające zaistniałe zdarzenie losowe, 

d) Oświadczenie o planowanym pobycie kandydata w przedszkolu powyżej                

5 godzin dziennie, 

e) Oświadczenie o zamieszkaniu w odległości do 3 km od przedszkola. 

 

14. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

15. Składający oświadczenie jako dokument potwierdzający spełnienie przez kandydata 

wymaganego kryterium obowiązany jest do zamieszczenia w nim klauzuli następującej 

treści:  

„Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej z złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.  

 

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie tych 

okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.  

 

17. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta                    

z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instancji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeśli instytucje te 

posiadające takie informacje.  

 

18. Na żądanie wójta instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane              

do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych                                     

w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje.  

 

19. Oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze 

wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28.11.2003r. o oświadczeniach 

rodzinnych.  
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20. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz 

terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.  

 

21. Rodzic kandydata, składając wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami, 

otrzymuje kod identyfikacyjny kandydata. 

 

22. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu opieki, odżywiania oraz 

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane 

przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

 

23. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, 

w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

 

24. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez 

dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

25. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora.  

 

26. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech nauczycieli przedszkola. 

 

27. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.  

 

28. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) Ustalenie procedury obowiązującej w toku postępowania rekrutacyjnego, 

2) Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej kody identyfikacyjne kandydatów 

uszeregowane według kolejności nadanych kodów,  

3) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                     

i kandydatów nieprzyjętych, zawierającej kody identyfikacyjne kandydatów 

uszeregowane według kolejności nadanych kodów oraz najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia do przedszkola.  

4) Umieszczenie list, o których mowa w punktach 2 i 3 z zamieszczoną datą ich 

podania do publicznej wiadomości oraz podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej w widocznym miejscu budynku przedszkola. 

5) Sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego. 

 

29. Osoby biorące udział w pracach komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

przebiegu postępowania rekrutacyjnego. 
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30. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do przedszkola.   

 

31. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

32. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania.  

 

33. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,     

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

34. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie 

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza 

postępowanie uzupełniające.  

 

35. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora 

przedszkola w porozumieniu w organem prowadzącym, jednak nie później niż do końca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne.  

 

36. Do postępowania uzupełniającego przepisy w sprawie postępowania rekrutacyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

 

37. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze gminy 

objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte         

do przedszkola, to dyrektor informuje wójta gminy o nieprzyjęciu kandydata.  

 

38. Wójt gminy jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole. Czas pracy 

wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, o przyjęcie 

do którego ubiegali się rodzice.  

 

39. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.  

 

40. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  
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