
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIEMCE 

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały 
przygotowane w oparciu o zapisy USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). odbywać się będą w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne na terenie Gminy 

Niemce jest realizowane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły 

podstawowej.  

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie 

wychowania przedszkolnego - należy złożyć w przedszkolu/szkole: kopię decyzji dyrektora 

szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) 

oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z 

wychowania przedszkolnego.  

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt gminy, wskaże 

rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie 

dziecko. 

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do 

przyjęcia dzieci jak w opisie danej szkoły. Działalność dydaktyczno - wychowawczo-

opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny 

jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 
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r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 

356 ze zm.) 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dziecka w roku szkolnym 2020/2021, w  
dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez rodziców o 
zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki - Wzór deklaracji dostępny będzie 
do pobrania w przedszkolu/szkole od 10.02.2020. 

CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Rodzaj czynności Termin  

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci,  które obecnie 
uczęszczają do przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

tym przedszkolu / tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 (art. 153 ust. 2 ustawa prawo 

oświatowe) 

od 
10.02.2020 r. 

* 
 

do  
21.02.2020 r. 

* 
 

 

Rekrutacja dotyczy wyłącznie rodziców/prawnych opiekunów, którzy po raz pierwszy chcą 

zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w 

Gminie Niemce albo chcą zmienić przedszkole - nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w terminie określonym w ustawie.  

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie:  

 dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014)   

 dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny  

zamieszkałe w Gminie Niemce. 

 Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie 

mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola - po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat -  

dopiero w ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole posiada wolne miejsce.  

 Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W 

przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie 

roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.  

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego 

 Przedszkole/szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, 

ogłaszając rekrutację . UCHWAŁA NR XLIII/408/2018 RADY GMINY NIEMCE z dnia 6 lipca 
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2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce.  

 Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę  Niemce oraz szczegółowe informacje na 

temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole 

podstawowej prowadzącej nabór oraz na jej stronie internetowej. 

1) Przedszkole Publiczne w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl (dzieci 3-6 letnie) 

2) Przedszkole w Dysie (dzieci 3-6 letnie), www.zpodys.edupage.org 

3) Oddział zamiejscowy w Nasutowie  Przedszkola w Dysie (dzieci 3-4 letnie) 

www.zpodys.edupage.org 

4) Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie) www.zpociecierzyn.pl  

5) Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne 

(dzieci 3 - 6 letnie) www.zskrasienin.pl  

6) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział 

przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.nasutowszkola.edupage.org  

7) Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział 

przedszkolny (dzieci 5-6 letnie)www.spfrudka.edupage.org  

8) Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich -  oddziały 

przedszkolne (dzieci 3 - 6 letnie) http://www.spjakubowice.szkolna.net  

 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka -  ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY 

NIEMCE z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez 

Gminę Niemce. Wnioski będą także dostępne do pobrania w przedszkolu/szkole od 

28.02.2020 r..  

 Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka  - po podpisaniu przez obojga 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka - rodzice składają w wybranym 

przedszkolu/szkole. Wniosek o przyjęcie do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 

wybranych przedszkoli.                              

 We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych 

do najmniej preferowanych (1,2,3). Na każdym ze składanych wniosków rodzic 

zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność. 

 Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów: 

KRYTERIA USTAWOWE 

L.p. kryteria Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
Liczba 
pkt. 

1. 
Wielodzietność  

rodziny kandydata         
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata                           
Załącznik do Zarządzenia dyrektora przedszkola/szkoły w sprawie 

30 
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(min. troje dzieci) określenia wzoru oświadczenia 

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. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 2046 i 1948). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

3. 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa 
kandydata 

30 

4. 
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. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. . 2046 i 1948 ). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

5. 
Niepełnosprawność 

obojga rodziców 
30 

6. 
Samotne 

wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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 -  
załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z 
dnia 29 marca 2017 r. 

30 

7. 
Dziecko objęte 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgonie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej; (Dz. U. z 2016 r., poz. 575,1583 i 1860 ).(załącznik nr 1 do 
uchwały nr  Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

30 

 

KRYTERIA SAMORZĄDOWE określone w UCHWALE NR XXVIII/266/2017 RADY GMINY 

NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

L.p. Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
Liczba 
pkt. 

1. 

Dane przedszkole/oddział 
przedszkolny w szkole 

podstawowej  znajduje się w 
obwodzie określonym do 

spełniania obowiązku  rocznego 

Informacja zawarta we wniosku 

12 
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UWAGA! Oświadczenia rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).   

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
przedszkola/szkoły podstawowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (DZ.U.2019 poz.1737) 

przygotowania przedszkolnego  ze 
względu na miejsce zamieszkania 

dziecka lub w obwodzie szkoły 
podstawowej właściwej na miejsce 

zamieszkania dziecka 

2. 

Osoba samotnie wychowująca 
dziecko, która  wykonuje pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 
uczą się w systemie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 

gospodarczą 
 
 
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu,  
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego  dziecka wspólnie z jego 
rodzicem - załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/266/2017  
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 
oraz Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym, o zatrudnieniu na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej  - załącznik nr 2 do 
uchwały nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 
marca 2017 r. 

4 

Oboje rodzice/prawni 
opiekunowie, którzy wykonują 

pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w 

systemie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

Oświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych o 
pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej - załącznik nr 2 do uchwały nr 
XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 
r. 

3. 

Rodzice/opiekunowie prawni  
zamieszkują na terenie Gminy 

Niemce i  odprowadzają podatek 
dochodowy od osób fizycznych na 
rzecz Gminy Niemce  w II Urzędzie 

Skarbowym w Lublinie 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Niemce i 
rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie - 
załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy 
Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

4 

4. 
 

Rodzeństwo  kandydata uczęszcza 
do tego przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego w szkole 
podstawowej 

Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej 
przez rodzeństwo kandydata, w przedszkolu pierwszego 
wyboru - załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/266/2017 
Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. 

3 

5. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do funkcjonującego w pobliżu 

żłobka lub szkoły 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły  - załącznik nr 
4 do uchwały nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z 
dnia 29 marca 2017 r. 

2 
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 Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do 

oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad 

ogólnych. 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych  

w załączniku nr 1 do ZARZĄDZENIA  NR 13/2020 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 30 

stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok szkolny 2020/2021 

CZYNNOŚCI WSTĘPNE 

Rodzaj czynności Termin  

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 31.01.2020 r. 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci,  które obecnie 
uczęszczają do przedszkola / oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

tym przedszkolu / tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej w roku szkolnym 2020/2021  

od 
10.02.2020 r. 

* 
 

do  
21.02.2020 r. 

* 
 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w publicznych przedszkolach lub 
oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych. 

Rodzaj czynności 
Terminy Rekrutacji 

Terminy postępowania 
uzupełniającego 

od do od do 

Podanie informacji o przeprowadzeniu 
rekrutacji / postępowania 

uzupełniającego 
28.02.2020 r. 29.05.2020 r. 

Złożenie przez rodziców/prawnych 
opiekunów wniosku o przyjęcie do 

przedszkola / oddziału przedszkolnego w 
publicznej szkole podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

02.03.2020 r. 
* 
 

13.03.2020 r. 
* 
 

1.06.2020 r. 
* 
 

10.06.2020 r. 
* 
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Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola 

publicznego / oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej i 

dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 150 ust.7 ustawy 
Prawo  oświatowe 

14.03.2020 r. 27.03.2020 r. 11.06.2020 r. 19.06.2020 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

30.03.2020 r. 
godz.1200 

22.06.2020 r. 
godz.1200 

Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego 
opiekuna kandydata woli przyjęcia do 
danej placówki w postaci pisemnego 

oświadczenia 

30.03.2020 r. 
godz.1200 

03.04.2020 r. 
* 

22.06.2020 r. 
godz.1200 

26.06.2020 r. 
* 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

06.04.2020 r. 
godz.1200 

29.06.2020 r. 
godz.1200 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Zgodnie z art. 158 ust 6, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148 ze zm.): 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
dziecka 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 
rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść 
do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły rodzice/prawni opiekunowie mają prawo 
złożyć za  pośrednictwem dyrektora przedszkola/szkoły skargę do sądu administracyjnego. 

(* w godzinach pracy sekretariatu przedszkola/szkoły) 
 

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

 żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza 

termin przedstawienia dokumentów),  



 zwrócić się do wójta gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o 

potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

W tym celu wójt: 

 korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, 

 może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, 

 może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2407 ) 

 O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego Komisji 

rekrutacyjnej.  

 W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie 

zostało potwierdzone.  

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja ustala 

kolejność przyjęć: 

 w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w 

art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, 

 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe. 

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

 Komisja rekrutacyjna podaje  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do przedszkola/szkoły  

UWAGA! do przedszkola/szkoły przyjmowane są na wolne miejsca tylko te dzieci, które w 

wyniku rekrutacji zostały zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice w określonym w 

harmonogramie terminie - potwierdzili wolę zapisu ! 

 Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci nie zostały przyjęte, mogą: 

 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

 wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

 Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 



 Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub 

mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację 

przedszkolną i przyjętych do przedszkola. 


