
PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI 

do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w 

Otyniu 

na rok 2017/2018 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004r. w sprawie warunków 

i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. Z 2004r. Nr 26, poz. 232). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół ze zm. (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 

624). 

4. Statut Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w 

Otyniu. 

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI 

§ 1 

Cel procedury 

Zapewnienie naboru dzieci do przedszkola zgodnej z przepisami prawa oraz w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności i jawności zasad rekrutacji. 

§ 2 

Definicja przedmiotu procedury 

1. Rekrutacja dzieci do placówki przedszkolnej to sformalizowany proces naboru dzieci do 

przedszkola. 



2. Procedura w sprawie rekrutacji opisuje zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci do 

Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Przedszkole Sióstr św. Elżbiety w Otyniu. Jest ona 

ściśle związana z obowiązującymi aktami prawnymi oraz indywidualnymi potrzebami rodziców 

(prawnych opiekunów) i możliwościami placówki. 

§ 3 

Przedmiot procedury 

1. Wewnątrzprzedszkolna procedura rekrutacji dzieci dotyczy dyrektora placówki, rady 

pedagogicznej, członków Komisji Rekrutacyjnej oraz rodziców ubiegających się o przyjęcie 

swoich dzieci do przedszkola. 

2. Dyrektor informuje rodziców o zasadach i harmonogramie rekrutacji dzieci do przedszkola. 

Ponadto, rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do przedszkola, zapoznaje z ofertą 

edukacyjną, udostępnia akty prawne regulujące pracę placówki oraz bada oczekiwania rodziców 

dotyczące działań przedszkola. 

§ 4 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się od 1marca do 31 marca. 

2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 

1) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na następny rok szkolny. 

2) Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola – od 1marca do 31 marca. 

3) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej – marzec. 

4) Posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej – dzień ustania terminu rekrutacji. 

5) Tryb odwoławczy do 9 kwietnia do Komisji Rekrutacyjnej. Komisja Rekrutacyjna ma 5 dni na 

uzasadnienie odwołania. 



6) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

7) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny – pierwszy dzień 

roboczy po ustaniu terminu rekrutacji. 

8) Dyrektor placówki lub inne osoby odpowiedzialne wskazane przez dyrektora wydają i 

przyjmują karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w terminie wskazanym w §4 niniejszej 

procedury, dokonują analizy wniosku pod względem formalnym i prowadzą ich ewidencję. 

§ 5 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy 

Otyń. 

2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 8 lat. 

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedszkola może przyjąć do grupy 

przedszkolnej dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola”. 

5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Otyń. 

6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku. 

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje nadal wolnymi 

miejscami Dyrektor przeprowadza postepowanie uzupełniające. 

8. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postepowanie rekrutacyjne, 

9. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców 

(prawnych opiekunów dziecka) prawidłowo wypełnionych indywidualnych Wniosków o przyjęcie 

do przedszkola. 



10.W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, powołuje się 

Komisję Rekrutacyjną i stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. 

11. W pierwszej kolejności uwzględnione będą  następujące kryteria podczas rekrutacji: 

1) wielodzietność rodziny kandydata  - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną, chyba, że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodziny, 

7) objecie kandydata pieczą zastępczą, 

8) rodzeństwo dzieci już  uczęszczających do przedszkola, 

9) dzieci z Gminy Otyń obojga rodziców pracujących, 

10) dzieci z Gminy Otyń jednego rodzica pracującego, 

11) deklaracja na pobyt dziecka w przedszkolu ponad pięć godzin podstawy programowej, 

W sytuacji, gdy więcej dzieci spełnia powyższe kryteria, kryterium ostatecznym jest data złożenia 

Wniosku. 

11.  Rodzic lub opiekun prawny pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w §5 

powinien do Wniosku zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje 

rodzinne. 

12. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc, 

Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej. 



 

§ 6 

Skład komisji rekrutacyjnej 

1. Skład osobowy Komisji Rekrutacyjnej powoływany jest corocznie przez dyrektora. 

2. Przewodniczącym Komisji jest nauczyciel przedszkola. 

3. W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

1) nauczyciel  jako przewodniczący Komisji. 

2) nauczyciel przedszkola jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

3)  pracownik niepedagogiczny. 

4. O terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczący zawiadamia wszystkich 

członków, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Członkiem Komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatora lub protokolanta  może być: 

przedstawiciel organu prowadzącego lub osoba bezpośrednio powołana przez Dyrektora. 

§ 7 

Zadania Komisji Rekrutacyjnej 

1. Zapoznanie się z Procedurą Rekrutacji Dzieci 

2. Wybranie spośród członków Komisji osoby protokołującej. 

3. Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych w przedszkolu. 

4. Zapoznanie z wykazem zgłoszeń do przedszkola. 

5. Rozpatrywanie przez Komisję zgłoszeń do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów. 

6. Składanie podpisów pod Decyzją Komisji Rekrutacyjnej na wszystkich wnioskach zgłoszeń. 



7. Sporządzanie protokołu z posiedzenia wraz z załącznikami: 

1) Listą dzieci zakwalifikowanych i niezakalikowanych. 

2) Listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

3) Wykaz wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, o ile będą. 

§ 8 

Zasady ogłaszania rekrutacji 

1. Rekrutację ogłasza Dyrektor przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy 

informacyjnej przedszkola oraz komunikatu na stronie internetowej przedszkola podając: 

1) Kryteria przyjęć dzieci. 

2) Termin składania przez rodziców „Wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola”. 

3) Termin posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

4) Termin ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

§ 9 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: 

1) „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”. 

2) W przypadku dodatkowych kryteriów wynikających z §5 ust.9 do „Wniosku zgłoszenia dziecka 

do przedszkola” należy dołączyć: 

a) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm., 



b) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze 

zm.). 

3) W przypadku braku jakiegokolwiek z powyższych dokumentów w dniu składania karty, należy 

go dostarczyć w ciągu 7 dni lecz nie później jak do 31 marca, w innym przypadku wniosek o 

przyjęcie dziecka może zostać odrzucony. 

4) W przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego do „Wniosku zgłoszenia dziecka do 

przedszkola” należy przedłożyć do wglądu w terminie do końca czerwca decyzję wydaną przez 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane. 

§ 10 

Zadania Dyrektora przedszkola 

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej: 

1) Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji. 

2) Udostępnienie Procedury rekrutacji. 

3) Wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszej Procedurze. 

4) Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie 

innych dokumentów dostarczanych przez rodziców (względnie osobie wyznaczonej przez 

Dyrektora). 

5) Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na: 

a) datę urodzenia dziecka, 



b) PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serie i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

c) miejsce zamieszkania rodziców i kandydata 

d) potwierdzenie zatrudnienia rodziców, 

e) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają, 

f) czas pobytu dziecka w przedszkolu zgłoszony przez rodziców, 

g) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu (orzeczenia, opinie i zaświadczenia 

lekarskie), 

h) czytelność zapisów w karcie i innych dokumentach, 

6) Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy 

wiekowe, zawierające następujące informacje: 

a) nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 

b) informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola. 

3. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez 

Komisję, a tym: 

a) składania podpisów przez członków Komisji, 

b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, 

c) sporządzenia list dzieci, o których mowa w ust 1, pkt.6. 

4. Wywieszenie list dzieci przygotowanych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców. 

5. Dyrektor udziela informacji o wynikach rekrutacji bezpośrednio w przedszkolu lub 

telefonicznie po podaniu przez rodzica imienia i nazwiska dziecka oraz numeru PESEL. 



§ 11 

Kontrola procedury 

1. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych. 

2. Po zakończeniu rekrutacji w ciągu szkolnego roku dokonujemy oceny skuteczności niniejszej 

procedury: 

1) Do 30 stycznia nauczyciele przedstawiają na piśmie uwagi do Dyrektora przedszkola w sprawie 

ewentualnych zmian w procedurze i swoje propozycje zmian. 

2) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (do 15 lutego ) – rada opracowuje zmiany i wprowadza je 

do procedury. 

3) Wdrożenie zmodyfikowanej procedury podczas kolejnej rekrutacji. 

§ 12 

Przepisy końcowe 

1. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 

2.W trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, 

dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją Dyrektora. 

3.W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek 

podania przyczyny odmowy na wniosek rodzica. 

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzice mogą odwoływać się do Dyrektora w ciągu 7 dni. Od 

decyzji Dyrektora można odwołać się w ciągu 7 dni do organu prowadzącego placówkę. Organ 

prowadzący rozpatruje odwołania i o decyzji bezzwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola 

oraz rodziców. Decyzja organu prowadzącego jest decyzją ostateczną. 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 



Punktacja kryteriów rekrutacyjnych: 

1. Wielodzietność rodziny kandydata – 20 pkt. 

2. Niepełnosprawność kandydata – 20 pkt. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt. 

Kryteria dodatkowe:    

8. Oboje rodzice pracujący – 20 pkt. 

9. Jeden rodzic pracujący – 10 pkt. 

10.Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 20 pkt.  

11. Deklaracja kandydata na pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godz. podstawę programową – 20 pkt. 


