
 
ZASADY REKRUTACJI 

do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu 
na rok szkolny 2018/2019 

 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082), 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 
r. poz. 23), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 60), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu 
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942). 
 

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego  

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebrykow 
w Zwierzyńcu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 
rekrutacyjnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na 
kolejny rok szkolny w tym przedszkolu.                                        
W tym roku czas na złożenie deklaracji, to okres od dnia 1 do 9 marca 2018 r.   
 
W tym celu należy: 
- pobrać deklarację w kancelarii przedszkola  wypełnić ją, podpisać i złożyć –                
w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r.  
 
2. Rekrutacja  
 
Rekrutacja dla dzieci 3, 4, 5  letnich, które nie uczęszczały do przedszkola odbędzie się 
w terminie od 12 do 31 marca 2018 r. 
 
W celu zapisania dziecka do przedszkola należy: 
a) pobrać w kancelarii przedszkola i wypełnić  
- wniosek o przyjęcie dziecka, 
- załączniki, 
- oświadczenia, 
b) dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Do dokumentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 
ustawowych: 
1) 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 zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych; 
2) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka z jego rodzicem; 
3) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

Karty zgłoszenia dziecka o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub 
niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia 
formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu 
komputerowego, nie będą rozpatrywane. 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące 
kryteria ustawowe: 
1)      wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt 
2)      niepełnosprawność kandydata – 10 pkt 
3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt 
4)      niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata – 10 pkt 
5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt 
6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt 
7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt 
 Razem – 70 pkt 
 
Spełnianie określonego kryterium należy potwierdzić stosownym dokumentem. 
Wymagane dokumenty są do pobrania wraz z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola 
w kancelarii przedszkola. 
 
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący.  
W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 zostały  określone przez dyrektora placówki   
w uzgodnieniu z Burmistrzem Zwierzyńca, następujące kryteria: 
1) obydwoje rodzice kandydata pracują zawodowo lub kontynuują naukę w trybie 

dziennym – 10 pkt 
2) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 pkt 
3) czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający realizację podstawy 

programowej – 10 pkt 
4) zameldowanie kandydata i jego rodziców na terenie miasta i gminy Zwierzyniec 

– 10 pkt 
Razem – 40 pkt 

Punkty uzyskane z kryteriów ustawowych i lokalnych sumują się. 
 

WSZELKICH  SZCZEGÓŁOWYCH  WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH  POSTĘPOWANIA 
REKRUTACYJNEGO  UDZIELA  DYREKTOR  PRZEDSZKOLA 



HARMONOGRAM REKRUTACJI 

 

Termin Czynności dyrektora Czynności Komisji 
Rekrutacyjnej 

Czynności rodziców 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
1 – 9  

marca  
2018 r. 

 
nie wymagane 

 
nie wymagane 

- wypełnienie deklaracji         
i złożenie ich w kancelarii 
przedszkola 

Rekrutacja 
12 – 31 
marca 
2017 r. 

- prowadzenie ewidencji 
wpływu kart zgłoszenia 
dziecka do przedszkola 

 
 

nie wymagane 

- wypełnienie karty 
zgłoszenia dziecka do 
przedszkola, dołączenie 
wymaganych załączników 
i złożenie w kancelarii 
przedszkola 

11 kwietnia 
2018 r. 

- w przypadku ilości 
złożonych kart zgłoszeń 
przekraczających liczbę 
miejsc w przedszkolu 
dyrektor powołuje 
zarządzeniem Komisję 
Rekrutacyjną, która 
sprawdza, czy złożona 
dokumentacja spełnia 
wymogi formalne,  
- wywieszenie listy 
kandydatów 
zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych 

- sprawdzenie, czy złożona 
dokumentacja spełnia wymogi 
formalne,  
- sporządzenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych 

 
 
 
 

nie wymagane 

16 kwietnia 
2018 r. 

- wywieszenie list dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych 
oraz liczby wolnych miejsc 

- rozpatrzenie kart zgłoszenia 
wg. kryteriów i sporządzenie 
listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych do przedszkola 
 
 
 
 

 
 

nie wymaga 

Procedura odwoławcza 
od 18 

kwietnia 
2018 r. 

 

 
nie wymagane 

 
nie wymagane 

- składanie odwołań od 
decyzji Komisji 
Rekrutacyjnej 

  
nie wymagane 

- Przewodniczący Komisji w 
ciągu 5 dni od otrzymania 
odwołania udziela odpowiedzi 

 
nie wymagane 

do 14 maja 
2018 r. 

- w ciągu 7 od otrzymania 
odwołania udziela 
odpowiedzi 

 
nie wymagane 

- w ciągu 7 dni od 
otrzymania odpowiedzi 
składają odwołanie do 
dyrektora 

 


