
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW PRZEDSZK OLNYCH 
FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORYCIN  

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.),Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2014r. poz.7), ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 811) 

1. Zgodnie z art. 20c cytowanej ustawy rekrutacją objęte są dzieci    zamieszkałe  na obszarze  

Gminy Korycin. 

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 

                                                           
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. 

 



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 

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 

 

                                                           
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. 

 



 
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. Dzieci pięcioletnie  ( urodzone w 2010r. obowiązane są  odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola   im. Jana Pawła  II w Korycinie i 
Punktów Przedszkolnych w Bombli i w Zabrodziu na rok szkolny  2015/2016 zgodnie z 
art.6a ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ozaz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r.poz.811 uzgodnione przez Dyrektora Przedszkola w 
Korycinie z Wójtem Gminy Korycin dnia 13 marca 2015r. 

 
Lp. Rodzaj czynności  Termin  Termin postępowania 

uzupełniającego  

 
1.  
 

Składanie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego przez 
rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola /punktów przedszkolnych 

23- 31 marca br.   

 
2.  
 

Składanie wniosków wraz z załącznikami  
do przedszkola w godz. 13.00- 16.00 

13 -24 kwietnia br.  4 -8 sierpień br.  

 
3.  
 

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

27 -30 kwietnia br.  11-14 sierpień br.  

 
4.  
 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych  

4 maja br.  
o godz. 14.00  

14 sierpień br.  

 
5.  
 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców 
kandydata woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola 

4 – 11 maja br.  18-22 sierpień br.  

 
6.  
 

Podanie do publicznej wiadomości  
listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

14 maja br.  
do godz. 14.00  

22 sierpień br.  

 
7.  
 

Składanie wniosków do komisji 
rekrutacyjnej 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  

11. Spotkania dla rodziców nowoprzyjętych 
dzieci – organizacja pracy przedszkola/ 
punktów przedszkolnych 

22 maja 2015r. godz..15.00 w budynku 
przedszkola w Korycinie  

Dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych  25 i 26 maja 2015r. w godz. 11.00- 13.00 



5. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/ punkcie 

przedszkolnym nie biorą  udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację  o 

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ punkcie przedszkolnym  zgodnie 

z harmonogramem rekrutacji. Dzieci te mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu/ 

punkcie. 

6. Dzieci zmieniające przedszkole/punkt przedszkolny 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego 

dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych 

zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są 

zobowiązani wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Rodzice muszą jednak 

pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym 

przedszkolu  nie jest dla niego zagwarantowane. 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ punkcie 

przedszkolnym na wniosek rodziców dziecka. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  

przedszkola. 

9. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu przedszkole/punkt przedszkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

określone przez Radę Gminy Korycin. 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Korycin, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby 

punktów każdemu kryterium będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Korycin w dniu 30 marca 2015r. 

Szczegółowe informacje będą dostępne  na stronie  internetowej www.przedszkole.korycin.pl po 

podjęciu uchwały, z tym, że termin wejścia w życie uchwały następuje po upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

Korycin, dnia 16 marca 2015r. 


