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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. 72 PUŁKU PIECHOTY „RADOM”                                             

W KONOPNICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

 

 

Podstawa prawna:  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) 

 Uchwała Nr XIII/79/16 Rady Gminy Konopnica z dnia 22 marca 2016 r. 

 Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Konopnica z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopnica. 

  

 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności na podstawie wniosku rodzica o przyjęcie dziecka do 

przedszkola . 

2. Rodzice kandydatów składają w oddziałach przedszkolnych wniosek w terminie zgodnym 

z harmonogramem rekrutacji. 

3. Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych są składane osobiście dyrektorowi 

lub przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. 

4. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na wolne miejsca. Informację  

o liczbie wolnych miejsc określa dyrektor, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do oddziałów 

przedszkolnych.  

5. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje 

o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka 

do oddziałów przedszkolnych. Komunikat jest publikowany na  stronie internetowej szkoły 

oraz na tablicy ogłoszeń. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez 

dyrektora. 

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 

1. Jeżeli liczba kandydatów do oddziałów przedszkolnych nie przekracza liczby miejsc 

wolnych w oddziałach przedszkolnych, o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor. 

2. Jeżeli liczba kandydatów do oddziałów przedszkolnych przekracza liczbę miejsc wolnych 

w oddziałach przedszkolnych, o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora. 

3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji 

o kontynuacji edukacji w oddziałach przedszkolnych złożonych przez rodziców 

wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. 

4. Rodzice dzieci uczęszczających do  oddziałów przedszkolnych corocznie składają na 

kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w obecnej 

szkole, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. 

5. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie w wyznaczonym terminie 

wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych oraz oświadczeniem o spełnianiu 



kryteriów określonych przez gminę, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Konopnica  

Nr XIII/78/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Konopnica, które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

6. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą 

rozpatrywane przez komisję. 

 

Rozdział III 

Zadania dyrektora 

 

1. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji. 

2. Podaje do publicznej wiadomości: 

a) termin  rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia, 

b) regulamin rekrutacji, 

c) prawa i obowiązki rodziców  kandydatów w procesie rekrutacyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji. 

3. Rozstrzyga odwołanie rodzica od decyzji komisji rekrutacyjnej. 

4. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów                                

i  ich rodziców, zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. 

5. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną. 

6. Przyjmuje dzieci do oddziałów przedszkolnych w trakcie roku szkolnego. 

 

Rozdział IV 

Komisja rekrutacyjna i jej zadania 

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie: 

a) przewodniczący komisji - nauczyciel przedszkola, 

b) członek komisji – nauczyciel przedszkola, 

c) członek komisji – nauczyciel  

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest odpowiedzialny za: 

a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej, 



b) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji  

i po ich zakończeniu, 

c) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie 

kryteriów pierwszeństwa, 

d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia                      

i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich, 

e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

i podpisanie ich, 

f) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica  w terminie  

5 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie, 

g) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej, 

h) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole, 

i) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji, 

j) przekazanie protokołu wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, 

niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  

a) weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                        

w postępowaniu rekrutacyjnym,  

b) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą 

poufności informacji po ich zakończeniu, 

c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  list 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, 

e) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 

4. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora 

     określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziałów przedszkolnych , jeżeli w wyniku   

    postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany, a rodzice złożyli wymagane   

    dokumenty. 

 

 



Rozdział V 

Kryteria przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i etapy ich procedowania 

1. Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat,  zamieszkałe na 

terenie gminy Konopnica. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziałów przedszkolnych może być 

przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat. 

3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte 

dzieci powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 9 lat. 

4. Przyjęcie dzieci spoza gminy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb 

mieszkańców gminy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu. 

5. W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych do przyjęcia dzieci przekracza liczbę wolnych miejsc 

w oddziałach przedszkolnych, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego -  brane 

są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze). 

6. Każde kryterium wskazane w pkt. 5 ma wartość 100 punktów. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone na podstawie uchwały  Rady Gminy Konopnica Nr XIII/78/16 z dnia 22 marca 

2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

Gminy Konopnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia: 

 

 



 

Lp. 

Kryteria przyjęć do oddziałów przedszkolnych według liczby 

punktów 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

1 Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego 

wyboru. 

32 

2 Dziecko obojga rodziców (lub rodzic samotny) pracujących lub 

studiujących w formie studiów stacjonarnych. 

16 

3 Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

8 

4 Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział 

przedszkolny. 

4 

5 Wychowanie kandydata w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

2 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 62 

 

 

Rozdział VI 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych jest 

złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych wraz z wymaganymi 

załącznikami.  

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio u dyrektora, u wychowawców grup oraz ze strony 

internetowej szkoły. 

3. Dokumentowanie spełniania I grupy kryteriów, tzw. konstytucyjnych/ustawowych określa 

załącznik nr 3 regulaminu. 

4. Oświadczenia rodzica, o których mowa w załączniku 6 składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie rodzic 

dziecka jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje 

termin dostarczenia żądanych potwierdzeń. 

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta gminy o potwierdzenie 

okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica. Oświadczenie  o samotnym 



wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa                            

w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

7. Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z uchwałą  Rady Gminy 

Konopnica Nr XIII/78/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Konopnica, będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do określenia liczby punktów za każde  

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 

 Rozdział VII 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej 

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

rozpoczyna procedurę odwoławczą.  

2. W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic  

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

3. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica  z wnioskiem Komisja  sporządza 

uzasadnienie odmowy przyjęcia, które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia w tym 

najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść odwołanie  do 

dyrektora   od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

5. W terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie. 

6. Na rozstrzygnięcia dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

Rozdział VIII 

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania 

rekrutacyjnego 

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest 

dyrektor. 

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica. 

3. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do 

końca okresu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym. 

4. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane 

przez okres roku, pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym 

w związku ze skargą. 



5. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja 

danego kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem. 

6. Ujawnianie danych osobowych w procedurze naboru reguluje ustawa z dn. 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wnioski złożone po 

wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. 

2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 

potwierdzone. 

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych, o których mowa  

w regulaminie nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych. 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych rodzic składa  

w siedzibie oddziałów przedszkolnych. Wzór potwierdzenia woli stanowi załącznik nr 8 do 

regulaminu. 

5. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci. 

6. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną. Osobą samotnie wychowującą dziecko nie jest osoba wychowująca 

wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

prowadzanych przez Szkołę Podstawową w Konopnicy na rok szkolny 2019/2020, a także 

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w 

Konopnicy na rok szkolny 2019/2020 ustalane przez Urząd Gminy dostępne są na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

8. W trakcie roku szkolnego tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do oddziałów 

przedszkolnych decyduje dyrektor. 

9. Załącznikami do regulaminu są: 

1) Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

2) Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych. 

3) Wzór informacji o spełnianiu  kryteriów. 

4) Wzór oświadczenia rodzica o wychowywaniu dziecka  w rodzinie wielodzietnej.  

5) Wzór oświadczenia rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.  



6) Wzór oświadczenia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

7) Wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych 

8) Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

10. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu. 

 

11. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

 

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 roku. 

 

Konopnica, dn. 31.01.2019 r.                                                                             

         Dyrektor Szkoły Podstawowej  

  


