
Regulamin rekrutacji dzieci  
do Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie  

Przedszkola Publicznego w Ścinawie 
i oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3  

im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie  
na rok szkolny 2017/2018 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2014 poz.7); 

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.35) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego(Dz. U. 2015, Poz. 1942). 

4. Prawo oświatowe (art. 206 ust. 2 projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę). 

5. Zarządzenie Nr G 43/2017 Burmistrza Ścinawy z dnia 27 lutego2017r. dot. ustalenia 

harmonogramu dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018. 

6. Statut Przedszkola Publicznego w Ścinawie 

 

I. Zasady rekrutacji do przedszkola 

 

1. Przedszkole Publiczne w Ścinawie prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na obszarze gminy 

Ścinawa na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora przedszkola. 

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z urzędu, zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci w wieku 6 

lat). 

4. Proces rekrutacji nie obejmuje dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice tych 

dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 

6. 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. 

7. 7.Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Ścinawie odbywa się raz w roku. 

8. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 dziecko 3, 4, 5 

lub 6-letnie, zamieszkałe na obszarze gminy Ścinawa nie zostanie przyjęte do przedszkola, 

dyrektor informuje o tym fakcie burmistrza miasta. 

9. Jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor ZPO W Ścinawie przeprowadza postępowanie 

uzupełniające. 

10. W postępowaniu uzupełniającym /jeżeli są wolne miejsca/do przedszkola mogą być 

przyjęte dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Ścinawa. 

11. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor Zespołu 

Placówek Oświatowych w Ścinawie lub wicedyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy 

dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów. 

12. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego 

13. Dane dzieci nieprzyjętych , zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

  

  



II. Terminy  postępowania  rekrutacyjnego 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie deklaracji dotyczącej 

kontynuowania przez dziecko 

edukacji przedszkolnej( zał. 1) 

                 

    Do 8 marca 2017r. 

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub 

kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym (zał 

2) 

 

 
Od  15 marca 2017r. 
 
do 31 marca 2017r. 

 

 
      7 sierpnia 2017r.   
do 14 sierpnia 2017r. 

   3. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub 

kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 
 
Od 7 kwietnia 2017r. 
 
Do 14 kwietnia 2017r. 

 

 
 
     16 sierpnia 2017r. 
do 23 sierpnia 2017r.   

   4. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 
     21 kwietnia 

 

 
 24 sierpnia 2017r. 

   5. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia do 

przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

28 kwietnia 2017r.   

do 4 maja 2017r.       

25 sierpnia 2017r.  

do29 sierpnia 2017r. 

    6. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych                    

i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 
   8 maja 2017r. 

 

 
  30 sierpnia 2017r. 



 

 III  Zadania  komisji  rekrutacyjnej 

1. Komisję rekrutacyjną powołuję dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli przedszkola lub 

zespołu oraz przedstawiciele rodziców.  

3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne  

4. Tryb postępowania komisji rekrutacyjnej: 

1) posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym 

w harmonogramie, 

2) przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji, 

3) członkowie komisji rekrutacyjnej wybierają z pośród siebie protokolanta oraz określają 

zasady protokołowania, 

4) komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski złożone do przedszkola zgodnie z kryteriami 

zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza Ścinawy przyznając odpowiednią liczbę punktów 

za spełnianie każdego z nich. 

5) w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny, (zał. 4) 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (zał. 4) 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole będzie nadal 

dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

są brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący 

w porozumieniu z dyrektorem ZPO w Ścinawie. 

  



 

LP. KRYTERIUM LICZBA 

PUNKTÓW 

1. Praca rodziców 

Obojga rodziców (zał. 3) 10 pkt. 

Jednego rodzica 5 pkt. 

2. Adres zamieszkania wskazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu  

w ubiegłym roku podatkowym, (zał. 5) 

Gmina Ścinawa wskazana przez oboje rodziców 10 pkt. 

Gmina Ścinawa wskazana przez jedno z rodziców 5 pkt. 

 

7) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania 

wniosków  

o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

8) Komisja rekrutacyjna przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci 

przyjętych na podstawie ustalonej punktacji i dzieci nieprzyjętych, podpisane przez 

wszystkich członków komisji, 

9) Przewodniczący oraz członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują uzasadnienia faktu nie 

przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem, 

10) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie 

przedszkola. Dzień ogłoszenia listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na 

liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, 

11) Przewodniczący oraz członkowie komisji rekrutacyjnej są obowiązani do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników. 

 

 

  

  



IV  Procedury  odwoławcze 

 

1. Rodzice dziecka nieprzyjętego do przedszkola mają prawo wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola. 

 

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

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 

odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

4. Dyrektor ZPO w Ścinawie jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni 

od dnia jego otrzymania. 

 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjne. 

 

 

 

Ścinawa, dn. 01.02.2017r. 

 


