
ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLI  PUBLICZNYCH  I ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMIN  KOLONOWSKIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Podstawa  prawna:
- Ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z pó n. zm.),

ZASADY POST POWANIA

1. Post powanie rekrutacyjne przeprowadza si  co roku na kolejny rok szkolny na wolne
miejsca w przedszkolach i oddzia ach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin
Kolonowskie. Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zapewnieniu miejsc 6-cio,
5-cio i 4 latkom:
a) Dziecko w wieku 6 lat jest obowi zane odby  roczne przygotowanie przedszkolne
b) Dziecko w wieku 4 - 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a

gmina ma obowi zek zapewni  warunki realizacji tego prawa
2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci b cych ju  wychowankami danego przedszkola,

corocznie sk adaj  na kolejny rok szkolny deklaracj  o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie siedmiu dni poprzedzaj cych termin
rozpocz cia post powania rekrutacyjnego.

3. Tok post powania:
1) Ustalenie harmonogramu czynno ci w post powaniu rekrutacyjnym i

uzupe niaj cym
2) Zebranie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym

przedszkolu na 7 dni przed rozpocz ciem rekrutacji
Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1) Okre lenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolach
2) Og oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli  lub oddzia ów przedszkolnych
3) Przyjmowanie wniosków dzieci do przedszkola i oddzia u przedszkolnego
4) Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5) Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2016/2017
6) Og oszenie wyników rekrutacji.

4. Dyrektorzy  Przedszkoli i Oddzia ów Przedszkolnych w Gminie Kolonowskie, stosuj c
zasad  powszechnej dost pno ci og aszaj   rekrutacj  w nast puj cych formach:

1) na tablicy og osze  dla rodziców,
2) na stronach BIP poszczególnych placówek

5. Og oszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny
2016/2017.

6. „Zasady  rekrutacji” s   dost pne zainteresowanym w k ciku dla rodziców oraz na
stronach BIP poszczególnych placówek

7. Do przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych  przyjmowane s  dzieci w wieku od 3 do 6
lat.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola mo e przyj  dziecko,
które uko czy o 2,5 roku.



9. W przypadku dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym mo e by  obj te dziecko powy ej 6 lat, nie d ej jednak
ni  do ko ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy 8 lat.

10. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkoli Publicznych i  Oddzia ów Przedszkolnych
w Gminie Kolonowskie odbywa si  raz w roku.

11. W przypadku zwolnienia si  miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola
przyjmuje dzieci nieprzyj te w wyniku post powania rekrutacyjnego. O kolejno ci
przyjmowania b dzie decydowa  liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Do przedszkoli i oddzia ów przedszkolnych przyjmuje si  w pierwszej kolejno ci dzieci
zamieszka e na terenie Gminy Kolonowskie.

2. Przepisy rekrutacyjne stosuje si  równie  do dzieci maj cych orzeczenie o potrzebie
kszta cenia specjalnego, które  ubiegaj  si  o przyj cie do przedszkola publicznego.

3. W przypadku wi kszej liczby kandydatów zamieszka ych na terenie Gminy Kolonowskie,
ni  liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie post powania
rekrutacyjnego s  brane pod uwag cznie nast puj ce kryteria ustawowe:

1) wielodzietno  rodziny kandydata (rodzina wychowuj ca troje i wi cej dzieci);
2) niepe nosprawno  kandydata;
3) niepe nosprawno  jednego z rodziców kandydata;
4) niepe nosprawno  obojga rodziców kandydata;
5) niepe nosprawno  rodze stwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) obj cie kandydata piecz  zast pcz .

4. Kryteria te maj  jednakow  warto .
5. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post powania

rekrutacyjnego lub je li przedszkole dysponuje jeszcze  wolnymi miejscami, przeprowadza
si  drugi etap post powania rekrutacyjnego.

6. Na drugim etapie post powania rekrutacyjnego s  brane pod uwag  kryteria okre lone
przez organ prowadz cy – Uchwa a Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dn. 9
lutego 2015 r. w sprawie okre lenia kryteriów naboru na drugim etapie post powania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddzia ów przedszkolnych w publicznych
szko ach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadz cym
oraz okre lenia dokumentów niezb dnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1) Dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracuj cych* lub studiuj cych w
systemie dziennym wg stanu na dzie  1 wrze nia.
*Rodzice/opiekunowie nie przebywaj  na urlopie macierzy skim/wychowawczym/bezp atnym/zdrowotnym

2) Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powy ej 5 godzin dziennie.
3) Dziecko, którego rodzina obj ta jest sta  opiek  Miejsko-Gminnego O rodka

Pomocy Spo ecznej, z wyj tkiem wiadcze  jednorazowych.
4) Dziecko zamieszka e w obwodzie szko y, na obszarze którego swoj  siedzib  ma

przedszkole.
5) Rodze stwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu

w kolejnym roku szkolnym.
6) Dziecko pracownika zatrudnionego na sta e w przedszkolu w Gminie

Kolonowskie.

7. Kryteria te maj  zró nicowan  warto .



8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilo ci punktów Komisja podejmie
decyzj  o przyj ciu w drodze losowania.

9. Szczegó owe zasady punktowania zawarte s  we „Wniosku o przyj cie dziecka do
przedszkola publicznego rok szkolny 2016/2017”.

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mog  by  przyj ci do
publicznego przedszkola oddzia u przedszkolnego na terenie gminy Kolonowskie je eli po
przeprowadzeniu drugiego etapu post powania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje
wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

11. W przypadku wi kszej liczby kandydatów zamieszka ych poza obszarem gminy
Kolonowskie  przeprowadza si  post powanie rekrutacyjne, wed ug zasad ogólnych.

12. Wniosek o przyj cie do publicznego przedszkola sk ada si  do dyrektora wybranego
publicznego przedszkola.

13. Wniosek  mo na pobra  w przedszkolu lub ze strony BIP placówki.

WYMAGANA DOKUMENTACJA

1. Wymagane dokumenty:
1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
2) Wniosek o przyj cie dziecka do przedszkola.
3) Dokumenty potwierdzaj ce spe nianie przez kandydata kryteriów.

2. Wniosek o przyj cie do publicznego przedszkola mo e by  z ony do nie wi cej ni
trzech przedszkoli (do ka dego odr bnie).

3. Wykaz dokumentacji wymaganej do potwierdzenia poszczególnych kryteriów
rekrutacyjnych zawarty jest we „Wniosku o przyj cie dziecka do przedszkola publicznego
na terenie gminy Kolonowskie rok szkolny 2016/2017”.

PRACE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Post powanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja
rekrutacyjna powo ana przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodnicz cego tej
komisji.

2. W sk ad komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli danej placówki. Je li w placówce
zatrudnionych jest mniej ni  3 nauczycieli, wówczas sk ad komisji rekrutacyjnej uzupe nia
si  o przedstawicieli organu prowadz cego.

3. W sk ad komisji rekrutacyjnej nie mog  wchodzi :
- dyrektor placówki, w której dzia a komisja;
- osoba, której dziecko uczestniczy w post powaniu rekrutacyjnym do danej placówki

4. Do zada  komisji rekrutacyjnej nale y w szczególno ci:
1) weryfikacja spe niania przez kandydata kryteriów branych pod uwag  w

post powaniu rekrutacyjnym
2) ustalenie wyników post powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej

wiadomo ci  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych i
kandydatów nieprzyj tych, lub informacj  o liczbie wolnych miejsc

4) sporz dzenie protoko u post powania rekrutacyjnego.
5. Wyniki post powania rekrutacyjnego podaje si  do publicznej wiadomo ci w formie listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawieraj cej imiona



i nazwisko kandydatów oraz informacj  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
dziecka do danego publicznego przedszkola.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, je eli w
wyniku post powania rekrutacyjnego kandydat zosta  zakwalifikowany oraz z
wymagane dokumenty.

7. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do okre lonych placówek, zobowi zani s  w
wyznaczonym terminie  do potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola lub
oddzia u przedszkolnego w szkole podstawowej.  W tym celu Rodzice osobi cie zg aszaj
si  do placówki, do której dziecko zosta o zakwalifikowane.

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo ci list  kandydatów przyj tych i
kandydatów nieprzyj tych do danego publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i
nazwiska kandydatów przyj tych i kandydatów nieprzyj tych lub informacj  o liczbie
wolnych miejsc.

9. Listy, o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów
przyj tych i nieprzyj tych, podaje si  do publicznej wiadomo ci poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy te zawieraj
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejno ci alfabetycznej oraz najni sz
liczb  punktów, która uprawnia do przyj cia.

10. Dzie  podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatach przyj tych i
nieprzyj tych, jest okre lany w formie adnotacji umieszczonej na tej li cie, opatrzonej
podpisem przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej.

ODWO ANIA, POST POWANIE UZUPE NIAJ CE

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych i
kandydatów nieprzyj tych, rodzic/opiekun prawny kandydata mo e wyst pi  do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata do
danego publicznego przedszkola.

2. Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza post powanie uzupe niaj ce,
prowadzone wed ug zasad post powania ogólnego.

3. Post powanie uzupe niaj ce powinno zako czy  si  do ko ca sierpnia roku szkolnego
poprzedzaj cego rok szkolny, na który jest przeprowadzane post powanie rekrutacyjne.


