
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 

WÓJTA GMINY PRZEROŚL 

 

z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Przerośl 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z 2013 roku poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 20 zf i art. 34a ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz.2572 z póź. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1. Ustalam ustalenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przerośl w brzmieniu 

jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Przerośli i Szkoły Podstawowej w Pawłówce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 

Wójta Gminy Przerośl 

1 kwietnia 2015r. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Przerośl 

 Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2014r. poz. 7) oraz Statuty Szkół Podstawowych Gminy Przerośl. 

I. Przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

1) Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jawności. 

2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego. 

3) Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów. 

4) Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

5) Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

6) Rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

7) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

II. Zasady rekrutacji . 

1) Zapisy do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego przyjmuje Dyrektor Szkoły. 

2) Do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Przerośl. 

3) Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów dzieci z innych gmin oraz młodszych w miarę 

wolnych miejsc. 

4) Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w oddziałach przedszkolnych oraz publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego pobierają i składają „Kartę zgłoszenia dziecka”. 

5) Jeżeli liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają 

jednakową wartość: 

a) wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci) – 10 pkt; 

b) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt; 

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacyjnym lub jeżeli 

po jego zakończeniu oddziały przedszkolne oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego 

nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę 

brane będą dodatkowe kryteria określone w Uchwale Nr V/25/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 

marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przerośl: 



 

 

 

a) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym - 5 pkt;  

b) dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 90% kwoty określonej w art 5 ust. 1 ustawy z dnia   

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - 4 pkt;  

7) Spełnienie tych kryteriów jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

8) Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy oraz dzieci młodsze mogą być przyjęci jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca. 

III. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. 
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

2) 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

niepełnosprawnych. 

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt agonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem; 

4) 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, ze zm.); 

IV.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016 

1) Od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. – rekrutacja. 

2) Dnia 4 maja 2015r. wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

3) Dnia 4 maja 2015r. wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

4) Od 5 do 8 maja 2015 r. – rekrutacja uzupełniająca. 

5) Dnia 11 maja 2015 r. wywieszenie ostatecznych list dzieci zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

6) Dnia 11 maja 2015r. wywieszenie ostatecznych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

V. Tryb odwoławczy. 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych można wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka. 

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka. 

3) Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. 

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………………………………………………................. 

                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

ur.dn. ………………………….. w ………………………... PESEL …………………………..……………. 

do …………………………………………………………………………………………………………..….. 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………..……………………. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………..………… 

Adres zamieszkania rodziców …………………………………………………………………………...…….. 

Telefon ojca (prawnego opiekuna);…………………………………………………………………………….. 

Telefon matki (prawnego opiekuna)…………………………………………………………………………… 

Czy wyraża Pan/Pani, zgodę na udział dziecka w organizowanych wycieczkach tematycznych (pieszych itp) ? 

TAK - NIE 
 Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nazwę i 

numer dowodu tożsamości ) 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Nr dowodu osobistego Stopień  

pokrewieństwa 

 

 

  

   Kryteria główne decydujące o przyjęciu dziecka do punktu przedszkolnego: 
(przy każdym kryterium – proszę zaznaczyć ,,X”- zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Dziecko z rodziny wielodzietnej /3 i więcej/ Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko niepełnosprawne Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące Tak Nie 10 pkt. 

Dziecko objęte pieczą zastępczą Tak Nie 10 pkt. 

Kryteria dodatkowe 
(przy każdym kryterium – proszę zaznaczyć ,,X”- zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, lub studiujących w systemie 

dziennym 
Tak Nie 5 pkt. 

Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 90% 

kwoty określonej w art.5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U.z 2013r.,poz1456,1623 i 1650) 

 Tak  Nie  4 pkt. 

 Zobowiązuję się: 

- podawać do wiadomości zmiany w podanych wyżej informacjach, 

- zapoznać się z regulaminem oraz stosować się do zawartych w nim 

postanowień, 

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w 

niniejszej karcie danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką przedszkolną. 

Pouczona(ny) zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadoma(my) 

odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze 

mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Data: ………………………..                         …………………………………… 

                                                                                                        (podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej : 
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………….. 

- zakwalifikowała dziecko ……………………………………………………… 

- nie zakwalifikowała dziecka ………………………………………………….. 

   z powodu ……………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………. 

Przewodniczący Komisji:                                 Członkowie Komisji: 


