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REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMOSŁAWICACH  IM.KS. PROF. 

JÓZEFA TISCHNERA 

na rok szkolny  2022/2023 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. , poz1082 ze zm.) 
Rozporządzenie MENx dn.21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
Oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 
2019r. poz.1737) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.z 2020r. poz.493 ze zm.)w tym zmiany 
ogłoszone w Dz. U z 2021r. poz.1525 

zarządzenia Nr 8/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych 
szkół podstawowych dla których Gmina Czchów jest organem prowadzącym, ustala się, co 
następuje: 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Przedszkole prowadzi postępowanie rekrutacyjne dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności oraz zasady i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do przedszkola ogłasza dyrektor przedszkola w formie: 

pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej szkoły 

3. Nabór do przedszkola przeprowadzony jest z wykorzystaniem systemu pisemnego wg 

podanej instrukcji. 

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

Czchów 

5.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku 

szkolnego jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

7. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor 

przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć 

dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

8. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
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wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, wychowawcy grupy, 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 

9. Rodzic składa wniosek do nie więcej niż trzech wybranych publicznych  przedszkoli. 

10. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

 11. Jeżeli liczba dzieci zamieszkałych na obszarze danej gminy , zgłoszonych podczas 

postępowania rekrutacyjnego  przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub oddziale, 

dyrektor przedszkola informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. 

12. Burmistrz jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, 

które może przyjąć dziecko. 

 

§ 2 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 

2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny Kartę 

potwierdzenia kontynuacji w tym przedszkolu w wyznaczonym terminie. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. (wzór wniosku do 

pobrania w placówce przedszkola, sekretariacie lub na stronie internetowej) . 

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być kompletnie wypełniony, 

wydrukowany i złożony w terminie. Składa się go do sekretariatu lub wychowawców 

przedszkola. 

5. Wniosek zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców dziecka; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

4) adres poczty elektronicznej rodziców dziecka  /jeśli posiadają/ i numery telefonów 

rodziców dziecka, 

6. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w § 5ust. 1 

niniejszego regulaminu: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka  

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu  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, poz. 721,z późn,  zm), 

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

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
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wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający 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.); 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów dodatkowych zawartych w 

§ 6 ust. 2. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. b-d mogą być składane w oryginale, 

notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu 

lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka. 

7. Oświadczenia, o którym mowa ust. 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

§ 3 

Komisja rekrutacyjna 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola. 

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) analiza przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie 

kryteriów pierwszeństwa, 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w 

formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola; 

3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do przedszkola; 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

5) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka na wniosek rodzica; 

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

ich zakończeniu. 

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości (poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola) w formie listy z imionami i 

nazwiskami dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej . 

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w ust.4 pkt 2), 3), jest 

określany w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej. 

§4 

Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

1. Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących 

czynności: 

1) zapoznanie z wykazami zgłoszeń dzieci do przedszkola, 
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2) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola, 

3) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie 

kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola. 

3. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji 

przez Komisję, a w tym: 

1) składania podpisów przez członków Komisji, 

2) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, 

3) sporządzenia list dzieci, o których mowa w § 3 pkt 2), 3), 

4) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami dzieci zakwalifikowanych, 

niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych. 

§ 5 

I etap postępowania rekrutacyjnego 

 

W przypadku większej liczby dzieci, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI – wynikające z art.131 ustawy Prawo oświatowe 

z dnia 14 grudnia 2016r.,   (Dz.U.2021.0.1082) 

 

KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 
WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA 

wielodzietność rodziny 

kandydata 
100 pkt. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

niepełnosprawność 

kandydata 
100 pkt. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 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. 2016 poz. 2046 z późn.zm.) – składane w 

oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata 

niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

100 pkt. 

niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 
100 pkt. 

niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 
100 pkt. 

samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

100 pkt. 

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka  – składane w oryginale lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków 

oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z 

jego rodzicem 

. 

objęcie kandydata pieczą 

zastępczą 
100 pkt. 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

2017 poz. 697 z późn. zm.) –  składany w oryginale lub 
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kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata 

 

§ 6 

II etap postępowania rekrutacyjnego 

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 brane są pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący /kryteria samorządowe 

*) we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 6 kryteriów wstaw znak X 

 

L.p. 

 

Kryterium 

 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

 

Tak*) 

 

Nie*) 

1. Dziecko obojga rodziców pracujących lub 

studiujących  w systemie stacjonarnym- 20 

pkt 

Zaświadczenie  z uczelni   

2.   

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 

5 godzin dziennie- 5pkt za każdą godzinę 

  

oświadczenie   

3.  

Rodzeństwo dziecka kontynuującego 

wychowanie przedszkolne w przedszkolu 

pierwszego wyboru- 10 pkt 

 

Oświadczenie rodziców lub 

opiekunów 

  

4. Odległość przedszkola od miejsca 

zamieszkania dziecka nie przekracza 3 km.- 

10 pkt 

 Oświadczenie   

 

Wartość punktowa w/w kryteriów uzgodniona z organem prowadzącym jest określona 

w zarządzeniu Burmistrza Czchowa 

§ 7 

Postępowanie uzupełniające 
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1. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

§ 8 

Postępowanie odwoławcze 

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

rozpoczyna procedurę odwoławczą. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 

i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

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

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia 

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

5. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

§ 9 

Terminy rekrutacji 

1. Informacja o terminie rekrutacji zamieszczana jest na stronie internetowej przedszkola oraz 

przekazywana jest w formie informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

2. Rekrutację prowadzi się w okresie: 

Potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane 

będą od 22 lutego  do 28 lutego do godziny 15:00 

 

– od 01 marca do 25 marca 2022r. do godziny 15:00- Wydawanie i przyjmowanie  kart 

zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z  załącznikami  

– od 28  marca do 1 kwietnia 2022r. do godziny 15:00- Rozpatrywanie złożonych kart przez 

Komisję Kwalifikacyjną do 

-08 kwietnia 2022- do godziny 15:00- Podanie do publicznej wiadomości 

/wywieszenie na tablicy informacyjnej  przedszkola / listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

- od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2022r.do godziny 15:00- potwierdzenie rodzica/opiekuna 

kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 



7 

 

– 21 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości 

/wywieszenie na tablicy informacyjnej  przedszkola / listy dzieci przyjętych i 

nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

3. Procedura odwoławcza: 

– do 28 kwietnia 2022r.(w godzinach pracy przedszkola) – Uruchomienie procedury 

odwoławczej do dyrektora przedszkola. 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

– do 4 maja 2022r. – Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia. 

 

§10 

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania 

rekrutacyjnego 

Klauzula informacyjna - przedszkole 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119) 

zwanego dalej „RODO”, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkół i 

Przedszkola w Domosławicach dokonujący rekrutacji. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, do którego można kierować ewentualne pytania i uwagi w 

zakresie danych osobowych na adres email: iod@czchow.pl lub listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem 

„Inspektor ochrony danych”. 

3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe. 

5. Dane dotyczące kandydatów przyjętych oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego  będą przechowywane przez 

okres nie dłuższy niż do końca okresu w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego  zaś dane dotyczące 

kandydatów nieprzyjętych - przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga 

do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych wniosek nie będzie rozpatrywany. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne,  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

8. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych (np. firmy w zakresie hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej itp.) oraz uprawnione instytucje państwowe 

i samorządowe. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

§ 11 



8 

 

Przepisy końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia  2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


