
 

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola im. Jana Pawłą II w Korycinie oraz Punktu 

Przedszkolnego w Bombli i Zabrodziu na rok szkolny 2014/2015 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  
 

W wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty, opublikowaną w Dzienniku Ustaw  
z dnia 3.01.2014 r. (Dz.U. z 2014, poz. 7) zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji 
jak i terminów naboru. 
 
W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola w Korycinie w uzgodnieniu z Wójtem 
Gminy Korycin   określa następujące kryteria rekrutacji do przedszkola i punktów 
przedszkolnych funkcjonujących na terenie naszej gminy na rok szkolny 2014/2015:  
 
1. Zgodnie z art. 20c cytowanej ustawy przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych  na 

obszarze danej gminy. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę) niż wolnych 

miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria ustawowe: 

 
L.p. 
 

1 

Kryterium 
ustawowe 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 
 

3 
1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 
 Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub 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, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

3. Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 
kandydata 

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, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

4. Niepełnosprawność  
obojga rodziców 
kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia 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.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 



poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

5. Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata  

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, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 2 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie3 o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

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, z 2012 r. poz. 
1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów ustala się po 5 punktów.  
 

3. Rodzice zamieszkali poza Gminą Korycin mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w 
postepowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/punkt będzie dysponować wolnymi miejscami. 
  

4. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015, 
dodatkowe kryteria określa dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem 
Gminy. Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę 
punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą 
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:  
 
 

Lp. Kryteria społeczne Ilość punktów 
1. Dzieci urodzone w 2010r.(dzieci te w następnym roku 

szkolnym zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym)  
           5 pkt 

2. Placówka najbliżej miejsca zamieszkania              4 pkt 
3. Dziecko potrzebujące wydłużonej opieki przedszkolnej 

(8 godz. dziennie) ze względu na pracę zawodową lub 
naukę rodzica w systemie dziennym – oświadczenie o 
zatrudnieniu, działalności gospodarczej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub nauce 

             4  pkt 

4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować 
edukację przedszkolną w tej samej placówce –
oświadczenie rodzica  

            1 pkt 

5.   
                                                 
2
 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 

3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja 
samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej. 
 



 
Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie  ogółem 14 punktów.   

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w 
postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”  

Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania 
dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego; 
 
Lp. Rodzaj czynności  Termin  

 
Termin 
postępowania 
uzupełniające
go 

1.  Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego przez rodziców dzieci 
uczęszczających do przedszkola 

1-7 marca br.  

2.  Składanie wniosków wraz z załącznikami 
 

17-28 marca br. 4 -8 sierpień 
br. 

3.  Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną 
okoliczności zawartych w oświadczeniach 
złożonych przez rodziców, postępowanie 
rekrutacyjne 

1-10 kwietnia br. 11-14 sierpień 
br. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów  
niezakwalifikowanych  

14 kwietnia br. 
o godz. 14.00 

14 sierpień br. 

5.  Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu 
dziecka do placówki , do której zostało dziecko 
zakwalifikowane 

14 – 18 kwietnia 
br. 

18-22 sierpień 
br. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości  
listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

22 kwietnia br. 
o godz. 14.00 

22 sierpień br. 

7.  Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia  

do 7 dni od dnia  
podania do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

8.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia  

do 5 dni od daty   
złożenia wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia  

9.  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia  

do 7 dni od terminu  
otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia  

10.  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do 
dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane  
są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.  
 

 
Korycin, 25.02.2014 r.           Dorota Wiesławska 
          dyrektor 


