
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 przedszkolu/ oddziałach 
przedszkolnóch – wszóscó kandódaci zostają przójęciK    

· geżeli liczba kandódatów jest większa od liczbó miejsc w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnómI następuje f etap rekrutacjiK        

· ka pierwszóm etapie postępowania rekrutacójnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące króteria (króteria ustawowe artK 2Mc ustK 2 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 przedszkole/oddział 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 rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie gminó  
o dziadkowie/ opiekunowie prawni opiekującó się dzieckiem mieszkają w 

pobliżu przedszkola  
o rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/ 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 dósfunkcójnej/ 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 przedszkole/oddziałó 
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 
przedszkola/oddziałów przedszkolnóchI jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacójnego (etap f i ff) przedszkole/oddziałó 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 2014/2015 

do przedszkola lub oddziałów przedszkolnóch 

· oodzice/prawni 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 przedszkolu/szkole, 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   
 


