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modstawa prawna 

 
rstawa z dnia MS grudnia OMNP roku o zmianie ustawó o sóstemie oświató oraz niektóróch 
innóch ustaw (azK rK z OMN4 rK pozK T)K 

lgólne zasadó rekrutacji  

· t postepowaniu rekrutacójnóm biorą udział dzieci  
J do przedszkola dzieci PJ4 letnie zamieszkałe w  gminie howalK   
J do oddziału przedszkolnego przó szkole podstawowej – dzieci R letnie  
  zamieszkałe w gminie howal 

· oodziceLprawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o przójęcie do przedszkola 
dopiero po ukończeniu przez dziecko OIR latK  

· mostępowanie rekrutacójne do przedszkola i oddziałów przedszkolnóch przeprowadza 
się co roku na kolejnó rok szkolnó na wolne miejsca w przedszkoluI oddziałach 
przedszkolnóchK 

· oodziceLprawni opiekunowie zamieszkali poza gminą howal mogą ubiegać się  
o przójęcie dziecka po zakończeniu postępowania rekrutacójnegoI jeżeli 
przedszkoleLszkoła będą dósponowałó wolnómi miejscamiK 

· mostępowanie rekrutacójne jest prowadzone na wniosek rodzicaI prawnego opiekuna  
kandódataK 

· flekroć mowa będzie oW 
o „rodzicachI rodzicu” – należó przez to rozumieć także prawnóch opiekunów 

dziecka oraz osobó LpodmiotL sprawującó pieczę zastępczą nad dzieckiemI 
o „wielodzietność rodzinó” – oznacza rodzinę wóchowującą troje i więcej dzieci 

Lwłasnóch lub przósposobionóch 
o „samotnóm wóchowówaniu dziecka” – oznacza to wóchowówanie dziecka 

przez pannęI kawaleraI wdowęI wdowcaI osobę pozostającą w separacji 
prawomocnóm wórokiem sąduI osobę rozwiedzionąI chóbaI że osoba taka 
wóchowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicemI 

· tniosek do przedszkolaLoddziału przedszkolnego składa się do dórektora wespołu 
pzkół w drabkowieK 

· mostępowanie rekrutacójne przeprowadza komisja rekrutacójna powołana przez 
dórektora wespołu pzkółK t skład komisji wchodząW przewodniczącó i dwóch 
członkówK 

· mostępowanie rekrutacójne prowadzone jest w terminach określonóch  
w harmonogramieK 

· l przójęciu dziecka do przedszkolaLoddziału przedszkolnego w trakcie roku 
szkolnego decóduje dórektor wespołu pzkółK 

 
 



hróteria naboru do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej 

 
                            handódaci zamieszkali na obszarze gminó howal 
 

· ao mublicznego mrzedszkola w drabkowie i oddziałów przedszkolnóch w pzkole 
modstawowej w drabkowie przójmuje się kandódata zamieszkałego na obszarze 
gminó howalK 

· geżeli liczba kandódatów jest mniejsza od liczbó miejsc w przedszkoluL oddziałach 
przedszkolnóch – wszóscó kandódaci zostają przójęciK    

· geżeli liczba kandódatów jest większa od liczbó miejsc w przedszkoluLoddziale 
przedszkolnómI następuje f etap rekrutacjiK        

· ka pierwszóm etapie postępowania rekrutacójnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące króteria (króteria ustawowe artK OMc ustK O i P ustawó)W 

o wielodzietność rodzinó kandódataI 
o niepełnosprawność kandódataI 
o niepełnosprawność jednego z rodziców kandódataI 
o niepełnosprawność obojga rodziców kandódataI 
o niepełnosprawność rodzeństwa kandódataI 
o samotnie wóchowówanie kandódata w rodzinieI 
o objęcie kandódata pieczą zastępcząK 

· mowóższe króteria mają jednakową wartość punktowąK  
· ao wniosku dołącza się dokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata 

króteriów stosowanóch na pierwszóm etapie postępowania rekrutacójnegoK 
· ao wniosku dołącza sięW 

J oświadczenie o wielodzietności rodzinó kandódataI 
J orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawnośćI 
  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawnościI 
J prawomocnó wórok sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu  
  oraz oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu  
  żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicemI 
J dokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

· aokumentóI o któróch mowa wóżejI są składane w oróginaleI notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wóciągu z 
dokumentuK Te dokumentóI mogą bóć składane także w postaci kopii poświadczonej 
za zgodność z oróginałem przez rodzica kandódataK 

· jogą bóć również wómagane inne dokumentó związane z drugim etapem rekrutacjiK 
· t przópadku równorzędności wóników uzóskanóch w f etapie postępowania 

            rekrutacójnego lub gdó przedszkoleLoddział przedszkolnó dósponuje wolnómi  
            miejscamiI zostaje przeprowadzonó ff etap rekrutacjiK         

· t ff etapie rekrutacji są brane pod uwagę następujące króteriaI które określił dórektor 
wespołu pzkół w uzgodnieniu z wójtem dminó howalW  

       
o rodziceLopiekunowie prawni pracują na terenie gminó  
o dziadkowieL opiekunowie prawni opiekującó się dzieckiem mieszkają w 

pobliżu przedszkola  
o rodzeństwo uczęszcza do przedszkolaL szkołó  
o starsze rodzeństwo uczęszcza do szkołó w pobliżu przedszkola  



o czas pobótu w przedszkolu dłuższó niż przeznaczonó na realizację podstawó 
programowej 

o kandódat wóchowuje się w rodzinie dósfunkcójnejL zagrożonej dósfunkcją lub 
znajduje się w szczególnie trudnej sótuacji żóciowej  

· ppełnianie przez kandódata tóch króteriów jest potwierdzane odpowiednimi 
oświadczeniamiK 

· geżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacójnego przedszkoleLoddziałó 
przedszkolne dósponują wolnómi miejscamiI przeprowadza się rekrutację 
uzupełniającą w dodatkowóm terminieK 

                        
 

handódaci zamieszkali poza obszarem gminó howal 
 

· handódaci zamieszkali poza obszarem gminó howal mogą bóć przójęci do 
przedszkolaLoddziałów przedszkolnóchI jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacójnego (etap f i ff) przedszkoleLoddziałó przedszkolne posiadają wolne 
miejscaK  

· t przópadku większej liczbó kandódatów zamieszkałóch poza obszarem gminó 
howal przeprowadza się postępowanie rekrutacójneI uwzględniając króteria 
ustawoweI a w razie potrzebó króteria ustalone przez dórektora wespołu pzkół                   
w porozumieniu z organem prowadzącómK 

       
hontónuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczającóch w roku OMN4LOMNR 

do przedszkola lub oddziałów przedszkolnóch 

· oodziceLprawni opiekunowie dzieciI które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz 
które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnóch w szkoleI składają 
deklarację o kontónuowaniu wóchowania przedszkolnego w kolejnóm roku 
szkolnóm w przedszkoluLszkoleI do któróch uczęszcza dziecko (w terminie T dni 
poprzedzającóch rekrutację)K 

· azieckoI którego rodzic nie złożó wwK deklaracji w wóznaczonóm terminieI nie 
zostanie przójęte do przedszkola poza procesem rekrutacji dla dzieci przóstępującóch 
do rekrutacji po raz pierwszóK 

· oodzicI któró chce przenieść dziecko kontónuujące przedszkole do inne placówkiI 
musi brać udział w procesie rekrutacjiK 

· aórektor wespołu pzkół ogłasza listó dzieci kontónuującóch wóchowanie 
przedszkolne w następnóm roku szkolnóm zgodnie z harmonogramem dla rodziców 
dzieci kontónuującóch wóchowanie przedszkolneK 

· oodzice dzieci przójętóch do przedszkola corocznie składają na kolejnó rok szkolnó 
deklarację o kontónuowaniu wóchowania przedszkolnego w wóznaczonóm przez 
dórektora terminieK twK postępowanie jest prowadzone poza procesem 
rekrutacójnómK   
 

 
 
 
 



mostępowanie rekrutacójne do przedszkola i oddziałów przedszkolnóch            
w szkole podstawowej 

· mostępowanie rekrutacójne na wolne miejsca w przedszkoluLszkole prowadzi się na 
wniosek rodzicówLprawnóch opiekunów dzieckaK 

· oodziceLprawni opiekunowie mogą ubiegać się o przójęcie dziecka do dowolnej 
liczbó przedszkoliL oddziałów przedszkolnóch w szkołachI które prowadzą rekrutację 
dzieci z określonego rocznikaK 

· oodziceLprawni opiekunowie układają listę wóbranóch przedszkoli i szkół  według 
swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanejK 

· mrzedszkoleLszkoła umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozócji nazówane 
jest przedszkolemLszkołą pierwszego wóboruK 

· oodziceLprawni opiekunowieW 

o pobierają wniosek w sekretariacie wespołu pzkół 
o wópełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie 

przedszkolaLszkołó pierwszego wóboruI 

· ao wniosku rodziceLprawni opiekunowie dołączają dokumentóLoświadczenia 
potwierdzające spełnianie króteriówK 

· Oświadczenia składa się pod rógorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszówóch zeznańK pkładającó oświadczenie jest obowiązanó do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treściW „gestem świadomó odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszówego oświadczenia” (artK OMt ust S ustawó o sóstemie oświató) K  

· tópełnionó wniosekW 

o podpisują oboje rodziceLprawni opiekunowie dzieckaI 
o podpisó złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartóch we wniosku ze stanem faktócznómI 

· tniosek rozpatruje komisja rekrutacójnego powołana w wespole pzkół 
· ao zadań komisji rekrutacójnej należó w szczególnościW 

o rstalenie wóników postępowania rekrutacójnego i podanie do publicznej 
wiadomości listó kandódatów zakwalifikowanóch i niezakwalifikowanóchI 

o rstalenie i podanie do publicznej wiadomości listó kandódatów przójętóch i 
nieprzójętóch 

o pporządzenie protokołu postępowania rekrutacójnego 

· mrzewodniczącó komisji rekrutacójnej możeW 

o żądać od rodzicówLprawnóch opiekunów przedstawienia dokumentów 
potwierdzającóch okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczącó 
wóznacza termin przedstawienia dokumentów)I 

o zwrócić się do wójtaI właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
dzieckaI o potwierdzenie okoliczności zawartóch w oświadczeniachK 

· tójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartóch w oświadczeniachW 



o korzósta z informacjiI do któróch ma dostęp z urzęduI 
o może wóstąpić do instótucji publicznóch o udzielenie informacjiI 
o może zlecić przeprowadzenie wówiaduI abó zwerófikować oświadczenie  

o samotnóm wóchowówaniu dzieckaI 

· l wónikach werófikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji 
rekrutacójnejK 

· t przópadku braku potwierdzenia okoliczności zawartóch w oświadczeniuI komisja 
rekrutacójnaI rozpatrując wniosekI nie uwzględnia króteriumI które nie zostało 
potwierdzoneK 

· homisja rekrutacójna podaje do publicznej wiadomości wóniki postępowania 
rekrutacójnegoI w formie listó dzieci zakwalifikowanóch i niezakwalifikowanóch  
do przójęciaI zawierającej imiona i nazwiska kandódatów oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandódata do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego 

· homisja rekrutacójna przójmuje kandódata do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnegoI jeżeli w wóniku postępowania rekrutacójnego kandódat został 
zakwalifikowanó oraz złożył wómagane dokumentóK 

· oodziceLprawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanóch do przójęcia składają pisemne 
potwierdzenie woli zapisu w przedszkoluLszkoleI do której dziecko zostało 
zakwalifikowaneK kiepotwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola skutkuje usunięciem 
kandódata z listó do przedszkolaK 

· homisja rekrutacójna podaje do publicznej wiadomości listę kandódatów przójętóch i 
nieprzójętóch do przedszkolaLoddziału przedszkolnegoK iista zawiera imiona i 
nazwiska kandódatów przójętóch i nieprzójętóch lub informacje o liczbie wolnóch 
miejscK 

· iistó podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznóm miejscu w 
budónku przedszkolaLszkołóK 

· iistó zawierają imiona i nazwiska kandódatów uszeregowane w kolejności alfabetócznej oraz 
najniższą liczbę punktówI która uprawnia do przójęciaK azień podania do publicznej 
wiadomości listóI jest określanó w formie adnotacji umieszczonej na tej liścieI opatrzonej 
podpisem przewodniczącego komisji rekrutacójnejK 

· oodziceLprawni opiekunowie dzieciI które nie zostałó przójęte mogąW 

o wnioskować do komisji rekrutacójnej o sporządzenie uzasadnienia odmowó 
przójęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie T dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listó dzieci przójętóch i nieprzójętóchI 

o uzasadnienie sporządza się w ciągu R dni od dnia wóstąpienia z wnioskiem przez 
rodzica kandódataI 

o wnieść do dórektora wespołu odwołanie od rozstrzógnięcia komisji 
rekrutacójnej w terminie T dni od dnia otrzómania uzasadnieniaI 

o aórektor rozpatruje odwołanie w terminie T dni od dnia otrzómania odwołaniaK 
o na rozstrzógnięcie dórektora wespołu służó skarga do sądu administracójnegoK 

· geżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole dósponuje wolnómi miejscamiI 
przeprowadza się postępowanie rekrutacójne uzupełniająceK 

· oekrutacja uzupełniająca powinna zakończóć się do PNKMU roku poprzedzającego rok szkolnóI 
na któró prowadzona jest rekrutacjaK 

· w kolejnóch etapów rekrutacji komisja sporządza protokołóI któróch integralną część stanowią 
listó kandódatówK 



hróteria rekrutacji w mrzedszkolu mublicznóm w drabkowie 
i oddziale przedszkolnóm w pzkole modstawowej w drabkowie 

wchodzącóch w skład wespołu pzkół 
na rok szkolnó OMNRLOMNS 

 

Ø t postępowaniu rekrutacójnóm do samorządowóch  przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnóch w szkołach podstawowóch na rok szkolnó OMN4ROMNS obowiązująW 

· króteria określone w ustawie o sóstemie oświató tzwK króteria ustawoweI 
· króteria ustalone przez dórektora przedszkolaLszkołó w uzgodnieniu  

z wójtem gminó howal tzwK króteria samorządoweK 
Ø hażdemu króterium przópisana jest określona liczba punktówK 
Ø t przópadku uzóskania przez grupę kandódatów równorzędnóch wónikówI komisja 

rekrutacójnaI ustalając kolejność kwalifikacjiI bierze pod uwagę  miejsce 
przedszkolaLszkołó na liście preferencji kandódata (w porządku od najbardziej  
do najmniej preferowanej)K 

Ø ppełnianie króteriów należó potwierdzić dołączając do wnioskuI określone niżej 
dokumentóK 

Ø t przópadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzającóch spełnianie króteriów 
oraz w sótuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartóch w oświadczeniuI komisja 
rekrutacójnaI rozpatrując wniosekI nie uwzględnia danego króteriumK 

· tielodzietność rodzinó kandódata oznacza rodzinęI która wóchowuje troje i więcej 
dzieci (artK OMb ustawó o sóstemie oświató) 

· pamotne wóchowówanie dziecka oznacza wóchowówanie dziecka przez pannęI 
kawaleraI wdowęI wdowcaI osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnóm 
wórokiem sąduI osobę rozwiedzionąI chóba że osoba taka wóchowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (artK OMb ustawó o sóstemie oświató)K 

 

iKpK hróteria iiczba punktów 
hróteria ustawowe 

NK tielodzietność rodzinó kandódata N 
OK kiepełnosprawność kandódata N 
PK kiepełnosprawność jednego z rodziców kandódata N 
4K kiepełnosprawność obojga rodziców kandódata N 
RK kiepełnosprawność rodzeństwa kandódata N 
SK pamotne wóchowówanie kandódata  

w rodzinie 
N 

TK lbjęcie kandódata pieczą zastępczą N 
hróteria samorządowe 

NK oodziceLopiekunowie prawni pracują na terenie gminó U 
OK oodzeństwo uczęszcza do przedszkolaLoddziału 

przedszkolnego  
S 

PK ptarsze rodzeństwo uczęszcza do szkołó w pobliżu 
przedszkola 

S 



4K aziadkowieL opiekunowie prawni opiekującó się 
dzieckiem mieszkają w pobliżu przedszkola 

4 

RK Czas pobótu w przedszkolu dłuższó niż przeznaczonó na 
realizację podstawó programowej 

4 

SK handódat znajduje się w szczególnie trudnej sótuacji 
żóciowej  

O 

 

aokumentóI które rodziceLprawni opiekunowie dołączają do wnioskuW   

aokumentó potwierdzające spełnianie króteriów ustawowóchW 

NK Oświadczenie o wielodzietności rodzinó kandódataK 
OK lrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wódane ze względu na 

niepełnosprawnośćI orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawó z 
dnia OT sierpnia N99T rK o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnóch (azK rK z OMNN rK kr NOTI pozK TONI z późnK zmK)K 

PK mrawomocnó wóroku sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu 
oraz oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu 
dziecka wspólnie z jego rodzicemK 

4K aokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  
z dnia 9 czerwca OMNN rK o wspieraniu rodzinó i pieczó zastępczej (azK rK z OMNP rK 
pozK NPRI z późnK zmK)K 

aokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata króteriów samorządowóchW 

NK Oświadczenie o zatrudnieniu na terenie gminó howalK 
OK Oświadczenie, że dziadkowieL opiekunowie prawni opiekującó się dzieckiem mieszkają                   

w pobliżu przedszkolaK 
PK Oświadczenie rodzicaLprawnego opiekuna uzasadniające szczególnie trudną sótuację 

żóciową 

  

aokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo                      
w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. pkładający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „gestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.  

  



earmonogram rekrutacji do mrzedszkola mublicznego w drabkowie                           
i oddziałów przedszkolnóch w pzkole modstawowej w drabkowie w roku 

szkolnóm OMNRLOMNS 

t roku szkolnóm OMNRLOMNS rodzice dzieci ubiegającóch się o przójęcie dziecka do 
przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejI uczestniczą w 
postępowaniu rekrutacójnóm zgodnie z poniższóm harmonogramemK  
  

 od dnia godzK do dnia godzK czónności rodzica 

hontónuacja edukacji przedszkolnej 

P marca   NN marca    rodzic potwierdza wolę kontónuowania przez 
dziecko edukacji przedszkolnej w przedszkolu lub 

oddziale przedszkolnóm w kolejnóm roku szkolnóm 

abhiAoACgA 

oekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnóch w szkołach podstawowóch  

NO marca   OR marca   zapoznaje się z ofertą przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnóch w szkołach oraz wópełnia formularz 

zgłoszenia dziecka 

tkIlpbh 

NO marca   OS marca NRWMM wópełnionó formularz składa w przedszkoluLszkole 
pierwszego wóboru 

(rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego składają w 

przedszkoluLszkole pierwszego wóboru także kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 

OR kwietnia NMWMM     sprawdza (w przedszkoluLszkole pierwszego 
wóboru)I gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do 

przójęcia 

OR kwietnia NMWMM S maja NRWMM pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w 
przedszkoluLszkoleI do której dziecko zostało 

zakwalifikowane 

9 maja NMWMM     sprawdza (w przedszkolu LszkoleI do którego złożył 
pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka)I czó 

dziecko zostało przójęte 

oekrutacja uzupełniająca 

NM maja    NT maja   po opublikowaniu wókazu wolnóch miejscI może 
ubiegać się o przójęcie dziecka na wolne miejsca  

ON maja       sprawdza (w  przedszkoluLszkoleI  
do której złożył podanie o przójęcie na wolne 

miejsce)I czó dziecko zostało przójęte  

od ON maja  NRWMM     po zaktualizowaniu wókazu wolnóch miejscI może 
ubiegać się o przójęcie dziecka w ramach rekrutacji 

uzupełniającej  

 


