
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO
PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR1

W WIĘCBORKU
UL.GDAŃSKA 13

Regulamin dotyczy następujących placówek przedszkolnych :

 Przedszkole Gminne nr1 w Więcborku
 Przedszkole Filialne w Sypniewie 
 Oddział Przedszkolny w Borzyszkowie.

  

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 
    ( Dz.U.z 2004 roku Nr 256,poz.2572), z póz. zm
2. Statut   Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku.

Rozdział I    Informacje ogólne

1. Do Przedszkola Gminnego nr1 w Więcborku przyjmowani są kandydaci zamieszkali w 
obszarze gminy Wiecbork .                                                                                                           
2. Do Przedszkola Gminnego Nr1 w Więcborku przyjmuje się po przeprowadzeniu rekrutacji.
Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
3.O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego  decyduje dyrektor , 
4.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
5.Przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do Przedszkola Gminnego nr1 w Więcborku .       
6.Ilekroć  jest mowa o :

a) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
b) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę , 
kawalera, wdowę ,wdowca, osobę pozostającą w seperacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sadu , osobę rozwiedziona, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
c) przedszkole – dotyczy ; Przedszkola Gminnego nr1 w Więcborku, Przedszkola 
Filialnego w Sypniewie, Oddziału przedszkolnego w Borzyszkowie.



Rozdział II   Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. W przypadku większej liczby kandydatów  spełniających warunek zamieszkania na terenie 
gminy Więcbork, niż liczba wolnych miejsc w   Przedszkolu Gminnym nr1 w Więcborku  na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 
kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4 )niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria , o których mowa  w pkt 1  poz. 1-7 , mają jednakową wartość i muszą być 
potwierdzone następującymi dokumentami :  
 Ad.1 Oświadczenie rodzica 
Oświadczenia , o których mowa w pkt .1poz.1  składa się  pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści :”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
Ad.  2-   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  
Oryginał , notarialnie potwierdzona kopia albo urzędowe poświadczenie zgodnie z art.76a§1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata .
Ad.3 ,4,5-  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji osób 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011rNr 
127,poz.721,z późn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z 
art.76a§1Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Ad.6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub seperację lub akt zgonu
oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem.                                                                                                
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo potwierdzony zgodnie z art.76a 
§1Kodeksupostepowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Ad.7  Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013 r. poz.135 
z 2012r poz.1519 oraz z 2013r. poz.154 i 866.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76 a§1 
kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 



miejscami , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 
określone przez placówkę w porozumieniu z organem prowadzącym :

1.Wiek kandydata – 5i6 lat , 4 lata , 3 lata i w szczególnie uzasadnionych przypadkach 2,5 
lat.
2. Zatrudnienie obojga rodziców kandydata.
3. Zatrudnienie jednego z rodziców kandydata.
4.Rodzeństwo kandydata uczęszczające do przedszkola.
5.Deklarowany przez rodzica kandydata  godzinowy czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Kryteria , o których mowa w pkt .2 mają  różną  wartość :

lp. kryterium wartość punktów
1. wiek                                                              5 i 6 lat

                                                                          4lata
                                                                         3 lata
         w szczególnych przypadkach                 2,5 lat

10pkt
2 pkt
0 pkt
0 pkt

2. zatrudnienie obojga rodziców 10pkt
3. zatrudnienie jednego z rodziców 5 pkt
4. rodzeństwo uczęszczające do przedszkola 3 pkt
5. deklarowany przez rodzica kandydata godzinowy 

czas pobytu dziecka w przedszkolu:
 

9godz.
8godz.
7godz.
6godz.
5godz.

8 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt
0 pkt

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.
Dokumenty dotyczące spełnienia przez kandydata kryteriów wewnątrzprzedszkolnych 
składane są w formie oświadczenia rodzica kandydata.
Oświadczenia , o których mowa w pkt.2 poz. 1-5 składa się  pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści :”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia „.

Rozdział III . Sposób powołania   Komisji Rekrutacyjnej

1.Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 
przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności :
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .
b)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.



Rozdział IV . Zasady postępowania po odbyciu rekrutacji 

 1.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierającej imiona i 
nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata do przedszkola.
2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola , jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.                      
4. Listy , o których mowa w pkt. 1 i 3 , podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie  na tablicach informacyjnych  w siedzibie przedszkola .Listy zawierają imiona i 
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczbę 
punktów , uprawnia do przyjęcia.
5.Dzień podania do publicznej wiadomości listy , o której mowa w pkt. 1i 3  jest określony w 
formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.
6.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych , rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola .
7.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów , która 
uprawnia do przyjęcia , oraz liczbę punktów , którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym.
8.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej , o 
którym mowa w pkt   8  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie 
dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział  V Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami , dyrektor przedszkola  przeprowadza postępowanie uzupełniające
2. Postępowanie  uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny , na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3.Do postępowania uzupełniającego  przepisy rozdziału II, III ,IV stosuje się odpowiednio.

Rozdział  VI Archiwizowanie dokumentacji rekrutacyjnej



1.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane  nie dłużej niż do końca 
okresu , w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego .
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania  
rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu  przez okres roku .

Przepisy końcowe

     1..   Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania , z mocą dnia    07  .02.2014 roku
 2.  Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy

informacyjnej przedszkola oraz zamieszczeniu w BIP placówki .

                        
Traci moc regulamin z dnia  01.02.2011r.


