
 

REGULAMIN REKRUTACJI PRZYJĘĆ DZIECI  

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE  

PODSTAWOWEJ W BISTUSZOWEJ  

  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r poz. 59 art. 31, art. 91-92,  

art. 101-102, art.126, art. 130-131, art. 149-150, art. 152 – 161)  

2. Ustawa z 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 

2017r. poz. 60 art. 204 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 304, art. 322, art. 324) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2004r nr 

256, poz. 2572).  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym(Dz.U. z 2015 r. poz. 

1942),  

5. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej,  

  

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 5 lat zamieszkałe na obszarze 

naszych miejscowości: Bistuszowa i Uniszowa.  

2. Postępowanie do Punktu Przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na 

wolne miejsca.  

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.  

4. Złożenie podpisanego przez rodzica wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem 

zgody na proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania.  

5. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest podpisanie umowy        o 

świadczenie usług. Umowy zawiera się z dyrektorem Punktu Przedszkolnego.  

6. Punkt Przedszkolny może przyjąć dzieci z terenu innej gminy, jeżeli dysponuje wolnymi 

miejscami.  

7. Ogłoszenie o rekrutacji do Punktu Przedszkolnego.  

8. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego.  

9. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.  

10. Ogłoszenie wyników rekrutacji.  

   

 



 

ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

  

1. Rekrutacja ogłoszona jest w następujących formach:  

a) Na tablicy ogłoszeń,  

b) Na stronie internetowej szkoły i Punktu Przedszkolnego.  

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

Punktu Przedszkolnego.   

3. Dyrektor  wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

4. Komisja ustala wyniki postępowania i podaje liczbę dzieci przyjętych i dzieci których nie 

zakwalifikowano do przedszkola.  

5. Podaje do publicznej wiadomości liczbę kandydatów.  

6. Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.  

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do 

przedszkola. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych przechowuje się przez okres roku.  

  

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

  

1. W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego składają na 

kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale, 

którą należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.  

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Punktu po raz pierwszy obowiązani są złożyć 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego.  

  

WNIOSEK ZAWIERA  

1. Imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz pesel kandydata.  

2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata.  

3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.  

4. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów.  

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu.  

  

KRYTERIA PRZYJĘĆ  

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone ustawą).  

1) Wielodzietność rodziny kandydata (rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) .  

2) Niepełnosprawność kandydata.  



3) Niepełnosprawnosć jednego lub obojga rodziców kandydata.  

4) Niepełnosprawnosć rodzeństwa kandydata.  

5) Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie.  

6) Objecie kandydata pieczą zastępczą.  

Kryteria w/w brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa 100 pkt.  

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:  

W rekrutacji na rok szkolny 2016/17 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym  z 

uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i rodziny, zwłaszcza 

potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą 

pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb 

społecznych.  

  

3. Kryteria określone przez dyrektora Punktu Przedszkolnego:  

1. Dziecko dwojga rodziców prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie 

stacjonarnym, kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego 

dziecko – 50 pkt.  

2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 20 pkt.  

3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin – 20 pkt.  

4. Punkt Przedszkolny jest położony w miejscu zamieszkania rodziców – 10 pkt.  

  

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  

  

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego /pierwszy i drugi etap/, jeżeli  Punkt 

Przedszkolny  nadal dysponuje wolnymi miejscami prowadzi postępowanie uzupełniające. Powinno 

się ono zakończyć do końca sierpnia.  

  

1. Postepowanie odwoławcze:  

- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i 

nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

odmowy przyjęcia kandydata.  

- Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

- Rodzic może wnieść do dyrektora Punktu Przedszkolnego odwołanie od rozstrzygnięcia  

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

2. Postanowienia końcowe:  

Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. O przyjęciu 

dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor lub organ prowadzący.  



 

TERMINY REKRUTACJI  

  

1. Od stycznia do połowy lutego rodzice potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej, 

składają deklarację o pozostawieniu dziecka w Punkcie Przedszkolnym.  

2. Od stycznia do końca marca trwają zapisy do Punktu Przedszkolnego, przyjmowanie 

dokumentów.  

3. W kwietniu ogłoszenie listy dzieci przyjętych.  

4. Od kwietnia do sierpnia trwa rekrutacja uzupełniająca.  

  

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia na mocy zarządzenia Nr 1/2018.  

   

 


