
Zasady rekrutacji do Oddzia u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  
im. B ogos awionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie  

 
                                                tryb, post powanie, dokumentacja 

 
 

Podstawy prawne: 

 

1. Rozdzia  2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 
 
2.Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkó  (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z pó n zm.). 
 
3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej (Dz.U. z 2013 r., 
poz.135) 
 

 

 

Rozdzia  I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Regulamin nie dotyczy przyj cia dziecka do oddzia u przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.  

W tym przypadku decyzj  o przyj ciu do oddzia u przedszkolnego podejmuje dyrektor oddzia u 

przedszkolnego. 

Zapisy Regulamin Rekrutacji do Oddzia u Przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. B . ks. Jana 

Nepomucena Chrzana w Gostyczynie,  zwany dalej „Regulaminem”,  okre la ogólne zasady 

przyjmowania kandydatów do oddzia u przedszkolnego, tryb post powania rekrutacyjnego, 

kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezb dnych w post powaniu rekrutacyjnym oraz  zakres 

uprawnie    i obowi zków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje si  do dzieci posiadaj cych 

orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego, których rodzice ubiegaj  si  o przyj cie dziecka do 

Oddzia u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. B . ks. Jana Nepomucena Chrzana  

w Gostyczynie, ze wzgl du na to, e przedszkole jest publiczn  placówk  ogólnodost pn .  

2. Rejestracja kandydatów do oddzia u  przedszkolnego odbywa si  bezpo rednio w oddziale  

przedszkolnym. 

3. Rekrutacja do oddzia u przedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca. Informacj  o liczbie 

wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomo ci dyrektor oddzia u 

przedszkolnego. Informacja umieszczana jest na stronie www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl 



oraz na tablicy og osze  w holu g ównym. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem 

rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego 

przez dzieci ucz szczaj ce ju  do oddzia u przedszkolnego. 

4. Dyrektor oddzia u przedszkolnego podaje do publicznej wiadomo ci w formie og oszonego 

komunikatu  informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach 

przyj cia dziecka do oddzia u przedszkolnego. Komunikat jest publikowany na  stronie 

www.spgostyczyna.nowesaklmierzyce.pl  oraz na  tablicy og osze  w holu g ównym. 

5. Post powanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powo ywana przez dyrektora 

oddzia u przedszkolnego. 

6. Oddzia  Przedszkolny prowadzi nabór w oparciu o zasad  powszechnej dost pno ci. 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotycz  wniosków, w których wskazano Oddzia  

Przedszkolny  w Szkole Podstawowej im. B . ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie  jako 

przedszkole pierwszego wyboru. 

 

§ 2. 

 

1. Ilekro  w regulaminie jest mowa o: 

1) przedszkolu – nale y rozumie  Oddzia  Przedszkolny w Szkole Podstawowej  

im. B ogos awionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie; 

2) dyrektorze – nale y rozumie  Dyrektora Oddzia u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

ogos awionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie; 

3) Komisji Rekrutacyjnej – nale y rozumie  komisj  powo an  przez dyrektora Oddzia u 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. B ogos awionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 

w Gostyczynie  w celu przeprowadzenia post powania rekrutacyjnego; 

4) kryteriach – nale y przez to rozumie  kryteria okre lone w art. 20 c ust. 1 ustawy                     

o systemie o wiaty oraz kryteria okre lone dla drugiego etapu post powania rekrutacyjnego 

przez organ prowadz cy  

5) li cie przyj tych – nale y przez to rozumie  list  dzieci, które zosta y zakwalifikowane przez 

Komisj  Rekrutacyjn    i z y wymagane dokumenty we w ciwym czasie; 

6) li cie nieprzyj tych – nale y rozumie  list  dzieci niezakwalifikowanych do przyj cia  

z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania ni ej 

liczby punktów, ni  minimalna warto  kwalifikuj ca do przyj cia; 

7) wielodzietno ci rodziny – nale y przez to rozumie  rodzin  wychowuj  troje i wi cej dzieci; 



8) samotnym wychowywaniu dziecka – nale y przez to rozumie , e dziecko jest wychowywane 

przez pann , kawalera, wdow , wdowca, osob  pozostaj   w separacji orzeczonej 

prawomocnym  wyrokiem s du, osob  rozwiedzion , chyba, e osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami; 

9) wniosek o przyj cie – nale y rozumie  dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do 

Oddzia u Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. B ogos awionego ks. Jana Nepomucena 

Chrzana w Gostyczynie. 

 

 

Rozdzia  II 

Zasady rekrutacji 

 

§ 3. 

 

1. Do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 przyjmowane s : 

 

1) dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.  w celu odbycia rocznego 

obowi zkowego wychowania przedszkolnego;  

2) dzieci w wieku od 4 do 5 lat; 

2. Podstaw  udzia u w post powaniu rekrutacyjnym jest z enie wniosku, który mo na pobra  ze 

strony internetowej przedszkola lub bezpo rednio w placówce od dnia 28 lutego. 

3. Wnioski z one po terminie nie b  rozpatrywane. 

4. Wnioski niekompletne, wype nione nieprawid owo nie b  rozpatrywane. 

5. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku s  wi ce.  Dopuszcza si  

zmiany tylko w szczególnych przypadkach. 

6. W przypadku sk adania wniosków o przyj cie do przedszkola do wi kszej liczby  placówek,  

rodzic  okre la preferencje co do kolejno ci przyj cia. 

 

§ 4. 

 

1. Post powanie rekrutacyjne sk ada si  z nast puj cych etapów: 

 

1) zarejestrowanie kandydata ; 

2) post powanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisj  Rekrutacyjn ; 



3) podanie do publicznej wiadomo ci, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 

siedzibie przedszkola listy kandydatów przyj tych  i  nieprzyj tych do przedszkola; 

4) post powanie odwo awcze; 

5) post powanie uzupe niaj ce, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

 

§ 5. 

 

1. Do przedszkola przyjmuje si  kandydatów zamieszka ych na terenie Gminy i Miasta Nowe  

 Skalmierzyce. 

1. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

ni  wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza si  pierwszy etap post powania rekrutacyjnego.  

W pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego s  brane pod uwag cznie nast puj ce 

kryteria: 

1) wielodzietno  rodziny; 

2) niepe nosprawno  kandydata; 

3) niepe nosprawno  jednego z rodziców kandydata; 

4) niepe nosprawno  obojga rodziców kandydata; 

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

6) obj cie kandydata piecz  zast pcz . 

7) niepe nosprawno  rodze stwa kandydata. 

 

Powy sze kryteria maj  jednakow  warto . Komisja na potrzeby uporz dkowania  

w kolejno ci od najwi kszej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla ka dego 

kryterium warto  – „ 1”. 

3. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post powania 

rekrutacyjnego i wyst pienia niemo no ci wyboru kandydatów, gdy  ich liczba przekracza liczb  

miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap post powania rekrutacyjnego. 

4. W drugim etapie post powania rekrutacyjnego uwzgl dnia si  kryteria okre lone przez organ 

prowadz cy. S  to nast puj ce kryteria: 

 

 

 

 

 



Kryteria  do drugiego etapu post powania rekrutacyjnego – ustalane przez organ prowadz cy 

Status zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych ( do wyboru tylko jedna opcja)  

a Ka dy z rodziców /opiekunów pracuje co najmniej na 1 etat* 1 

b Ka dy z rodziców /opiekunów pracuje  na mniej ni  1 etat* 1 

c Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat*** 1 

d Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje  na mniej ni  1 etat*** 1 

e Oboje rodziców/ prawnych opiekunów nie pracuje 1 

Lokalizacja przedszkola  ( do wyboru tylko jedna opcja) 

a) najbli ej miejsca zamieszkania  2 

b) najbli ej miejsca pracy jednego  z  rodziców 2 

Dziecko posiada rodze stwo korzystaj ce z us ug przedszkola/ lub szko y je li przedszkole mie ci si  w Zespole 

Szkó      
4 

Kandydat urodzony w roku 2010, który nie by  obj ty edukacj  przedszkoln  3 

 

 

5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci  zamieszkali w gminie s  przyj ci do przedszkola 

pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza si  na zasadach 

okre lonych w § 4 post powanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyj ci do 

innych przedszkoli na terenie gminy. 

6. Do przedszkola mog  by  przyj ci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, je eli po 

przeprowadzeniu post powania  rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W przypadku wi kszej liczby kandydatów zamieszka ych  poza obszarem gminy przeprowadza si  

post powanie rekrutacyjne na zasadach okre lonych w § 5 ust. 2 – 4  regulaminu.  

7. Publikacja wyników naboru odb dzie si  w terminie 14 dni od zako czeniu prac Komisji 

Rekrutacyjnej, jednak nie pó niej ni  do 15 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci 

przyj tych i nieprzyj tych do  danego przedszkola na tablicy og osze . 

8. Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, 

dyrektor przedszkola przeprowadza post powanie uzupe niaj ce, które ko czy si  z dniem 

ostatnim miesi ca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj cego rok szkolny, na który jest 

przeprowadzane post powanie rekrutacyjne. Post powanie uzupe niaj ce przeprowadza si  na 

zasadach okre lonych w tym rozdziale. 

 



Rozdzia  III 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 

 

§ 6. 

 

1. Podstaw  udzia u w post powaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest z enie wniosku  

o przyj cie do przedszkola wraz z wymaganymi za cznikami.  

2. Wniosek pobiera si  bezpo rednio z sekretariatu przedszkola lub strony  

www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl 

3. Wype niony wniosek wraz  z za cznikami sk ada si  we wskazanym terminie do dyrektora 

przedszkola pierwszego wyboru. 

4. Do wniosku do cza si  opcjonalnie: 

1) wiadczenie o wielodzietno ci rodziny kandydata; 

2) orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno  

kandydata; 

3) orzeczenie o niepe nosprawno ci rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub 

orzeczenie równowa ne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych ( t.j. Dz.U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.); 

4) prawomocny wyrok s du rodzinnego orzekaj cego rozwód lub separacj  lub akt zgonu oraz 

wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu adnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem; 

5) dokument po wiadczaj cy obj cie dziecka piecz  zast pcz  zgodnie z ustaw   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135  

ze zm.); 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 5 sk ada si  w oryginale, notarialnie 

po wiadczonej kopii albo w postaci urz dowo po wiadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu 

lub wyci gu z dokumentu, a tak e w postaci kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez 

rodzica kandydata. 

6. O wiadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 sk ada si  pod rygorem odpowiedzialno ci 

karnej za sk adanie fa szywych zezna . Sk adaj cy o wiadczenie jest obowi zany do zawarcia 

klauzuli nast puj cej tre ci: „Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za sk adanie fa szywych 

zezna ”. 



7. Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej mo e da  od rodziców/ opiekunów dokumentów 

potwierdzaj cych okoliczno ci zawarte w o wiadczeniach. Przewodnicz cy wskazuje termin 

dostarczenia danych potwierdze . 

8. Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej mo e zwróci  si  do wójta /burmistrza/ prezydenta miasta 

ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczno ci 

przedstawionych w o wiadczeniach rodzica/opiekuna. O wiadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka mo e by  zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych. 

9. Odmowa przed enia dokumentów, o które zwróci  si  Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej  

jest równoznaczna z rezygnacj  z udzia u w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych 

dokumentów pozbawia mo liwo ci korzystania z pierwsze stwa przyj cia okre lonego w 

kryteriach naboru. 

 

Rozdzia  IV 

Procedura  odwo awcza 

 

§ 7. 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych  

i kandydatów nieprzyj tych, rodzic kandydata/opiekun mo e wyst pi  do Komisji Rekrutacyjnej z 

pisemnym wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia dziecka do przedszkola. 

2. Uzasadnienie sporz dza Komisja Rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia wyst pienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  mo e wnie  do dyrektora 

przedszkola odwo anie od rozstrzygni cia Komisji Rekrutacyjnej. Obowi zuje forma pisemna. 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo ania. 

5.  Na rozstrzygni cie dyrektora s y skarga do s du administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 



Rozdzia  IV 

Przepisy przej ciowe i postanowienia ko cowe 

 

§ 9. 

 

1.  Zmiany do Regulaminu wprowadzane s  na zasadach obowi zuj cych przy jego wprowadzeniu. 

2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 , kryteria, o których mowa w art. 

20 ust.4 ustawy – kryteria „gminne”, ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu  

z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

3. Na rok szkolny 2014/15 terminy post powania rekrutacyjnego, terminy sk adania dokumentów oraz 

terminy post powania uzupe niaj cego okre la dyrektor przedszkola  

w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

4. Regulamin obowi zuje z dniem wydania zarz dzenia dyrektora o jego wprowadzeniu. 
 

 

 

 

 

                                                                                                       ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


