
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pn.:  „Maluchy na start” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

2.  „Beneficjentem projektu jest Gmina Zwoleń z siedzibą w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń,  

Plac Kochanowskiego 1, a realizatorem Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władyslawa 

Jagiełły w Zwoleniu (budynek przy ul. Ludowej 35). 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

- Regulamin – oznacza to regulamin rekrutacji do projektu pn.: „Maluchy na start” 

- Beneficjencie projektu – oznacza to Gminę Zwoleń z siedzibą w Zwoleniu, 26-700 

Zwolen, Plac Kochanowskiego 1; 

- Projekcie – oznacza to projekt pn.: „Maluchy na start” 

realizowany przez Gminę Zwoleń ; 

- Uczestniku projektu – osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych  - Oś 

priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna w tym przypadku dzieci 

zamieszkujące Gminę Zwoleń w wieku 3-5  

- Rodzicu - rodzic lub opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego 

dziecka, kandydata do Projektu na podstawie zasad ujętych w Regulaminie udziału  

i rekrutacji w Projekcie.  

4. Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, Plac 

Kochanowskiego 1. 

5. Nadzór nad realizacją projektu, monitorowanie systematyczności i efektywności  

jego realizacji należy do kierownika projektu oraz starszego specjalisty ds. 

merytorycznych. 

6. Rekrutację przeprowadzają kierownik projektu, samodzielny referent ds. projektu oraz 

starszy specjalista ds. merytorycznych. 

 



 
  

Rozdział I 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

  

§ 1 

  

1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego 

obejmuje: 

1) określenie liczby miejsc w oddziale przedszkolnym, 

2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego, 

3) przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 

2019/2020, 

4) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

5) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziału 

przedszkolnego w roku szkolnym  2019/2020, 

6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, 

7) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług. 

2. Rekrutacji na zajęcia dodatkowe podlega 49 uczestników w tym 25 dzieci z nowo 

utworzonego oddziału przedszkolnego oraz 24 dzieci z tzw. „oddziałów 0”. 

3. Gmina Zwoleń przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

Zasady przeprowadzania rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 ogłasza: 

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

2) na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, 

3) na stronie Urzędu Miejskiego w Zwoleniu., 

4. Ogłoszenie zawiera terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020. 

5. Regulamin rekrutacji jest dostępny w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej 

(budynek przy ul. Ludowej 35) oraz w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu 

oraz na stronie internetowej PSP Zwoleniu oraz Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. 

  

 

 

 

 



 
Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

  

§ 2 

  

1. Do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny w pierwszej 

kolejności przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia nie objęte wychowaniem 

przedszkolnym. 

2. Dzieci 5 – letnie (ur. w 2014r.), dzieci 4 - letnie (ur. w 2015r.) oraz dzieci 3 –letnie (ur. w 

2016r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym. 

3. Rekrutacja dzieci do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego odbywa się na bieżąco 

w miarę możliwości. 

4. W przypadku, gdy oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami w trakcie roku 

szkolnego, przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego dokonuje się z listy rezerwowej 

lub w przypadku braku osób zapisanych na liście rezerwowej przeprowadza się 

dodatkową rekrutację. 

5. Rodzice dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na dany 

rok szkolny oraz deklaracje uczestnictwa. W przypadku dzieci z już istniejących 

oddziałów przedszkolnych korzystających ze wsparcia w ramach zajęć dodatkowych 

wystarczy deklaracja uczestnictwa. 

6. Złożenie podpisanego przez obojga rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wniosku      

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody               

na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

7. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Biurze Projektu Urzędu 

Miejskiego w Zwoleniu oraz sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. 

8. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w Biurze Projektu przez okres pięciu lat.  

§ 3 

  

1. Postępowanie rekrutacyjne do projektu „Maluchy na start” przeprowadza komisja 

rekrutacyjna w składzie: 

- kierownik projektu 



 
- samodzielny referent ds. projektu 

- starszy specjalista ds. merytorycznych 

2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.  Liczba ta nie może 

być większa niż 25. 

                                                                                 

Rozdział III 

Harmonogram rekrutacji 

 

§ 4 

  

1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w terminach 

ustalonych w harmonogramie projektu . 

2. Biuro projektu i Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu podaje terminy postępowania 

rekrutacyjnego do wiadomości rodzicom poprzez umieszczenie: 

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

2) na stronie internetowej PSP Zwoleń 

3) na stronie internetowej UM Zwoleń 

 

Rozdział IV 

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola 

§ 5 

  

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat 

zamieszkałe na terenie Gminy Zwoleń nie objęte wychowaniem przedszkolnym. 

2. Na etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci) 5 pkt 

2) Niepełnosprawność dziecka (30 pkt) 

3) Uczęszczanie do tej samej szkoły, w którym prowadzony jest oddział przedszkolny 

rodzeństwa kandydata (25 pkt) 

4) Objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (20 pkt) 

5) Ubieganie się  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego rodzeństwa (15 pkt) 



 
6) Oboje rodziców pracują na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno – prawnej, 

pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się też do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko w rodzinie (oznacza to 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) 15 pkt 

7) Deklarowany czas pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin 

dziennie (max. 15 pkt – każda godzina powyżej 5 godzin 5 pkt) 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania 

wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

 

 

Rozdział V 

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

§ 6 

  

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi: 

- kierownik projektu – przewodniczący komisji 

- samodzielny referent ds. projektu – członek komisji 

- starczy specjalista ds. merytorycznych – członek komisji 

2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Biura Projektu, w 

wyznaczonych terminach rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020. 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom Komisji zapoznanie się z 

wnioskami o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami 

oraz ustala dni i godziny posiedzeń Komisji. 

5. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji. 

6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia Komisji poza 

ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń Komisji. 



 
7. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

8. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane 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 oddziału przedszkolnego. 

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia 

Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji 

obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub 

rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji 

Rekrutacyjnej. 

10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności: 

1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz informację 

o podjętych czynnościach, 

2) listę zweryfikowanych deklaracji uczestnictwa w projekcie „Maluchy na start” 

3) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; 

4) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

5) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

11. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci 

do oddziału przedszkolnego spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt 1 -7. 

12. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na 

posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie 

Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie 

rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji. 

13. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół. 

14. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej 

wiadomości : 

1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych 

2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

15. Listy, o których mowa w § 6 ust. 13 pkt 3 - 4 podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego. Listy 



 
zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 

16. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 6 ust. 19 jest określony 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej. 

17. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do oddziału przedszkolnego wystąpi do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, 

Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, 

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

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

  

Rozdział VI 

Zadania Przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej 

w procesie rekrutacji 

 

§ 7 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego     

z odpowiednimi załącznikami z sekretariatu szkoły i Biura Projektu, 

2) pobranie deklaracji uczestnictwa w projekcie „Maluchy na start” 

3) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa  

i postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących 

czynności: 

a) wyznaczenie protokolanta, 

b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie        

z ustawą o ochronie danych osobowych, 

c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego, 

d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego, 

e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do 

oddziału przedszkolnego, 

f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji 

przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania 



 
posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w 

kolejności alfabetycznej. 

2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania 

dziecka, czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, pracę rodziców, czytelność 

zapisów we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i innych dokumentach, 

2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych 

oraz wynikających z kryteriów dodatkowych, 

3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci, 

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych. 

3. Do zadań Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej należy: 

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z rekrutacją dzieci do oddziału 

przedszkolnego, 

2) udostępnienie regulaminu rekrutacji, 

3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji, 

4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz 

przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, 

5) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu wniosków o przyjęcie 

dziecka do oddziału przedszkolnego z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez 

rodziców oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie „Maluchy na start”. 

 

Rozdział VII 

Tryb odwoławczy 

  

§ 8 

1. 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 oddziału przedszkolnego. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku rodzica. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę 



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

postępowaniu rekrutacyjnym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do regulaminu: 

1. Załącznik Nr 1 - Deklaracja o przystąpieniu do projektu „Maluchy na start”  

2. Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

3. Załącznik Nr 3 - Terminy postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego. 

4. Załącznik Nr 4 – Załączniki do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 



 
           

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie pn. „Maluchy na start” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

 

I. Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach w oddziale przedszkolnym przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu 

 

Tak                                                                 Nie 

 

II. Deklaruję udział w następujących zajęciach dodatkowych: 

L.

p. 

Rodzaj zajęć: (postawić x przy wybranym rodzaju zajęć) 

1.  Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: zajęcia muzyczno – taneczne z 

elementami ludowymi 

 

2.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne – zajęcia plastyczne  

3.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – zajęcia kulinarne  

4.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – zajęcia teatralne  

5.  Zajęcia z logopedą  

 

III. Dane osobowe dziecka:  

Dane dziecka: 

Imię/imiona  

Nazwisko  

Data urodzenia  

 
Miejsce 

urodzenia 

 

 
PESEL  

Miejsce 

zamieszkania 
 

Województwo   

Obszar ____Wiejski                                                                                                                  

___Miejski 
 

IV. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy 

Dane rodzica (opiekuna prawnego) do kontaktu: 

Imię  

Nazwisko  



 
Miejsce 

zamieszkania 
 

Powiat   

Województwo   

Telefon 

kontaktowy 
 

Adres poczty 

e:mail 
 

Obszar ____Wiejski                                                                                                                  

___Miejski 
V. Dodatkowe informacje o dziecku (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie) i rodzinie 

mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka na zajęciach.  

 

……………………………………………………….……………………………….………  

 

……………………………………………………….……………………………….………  

 

……………………………………………………….……………………………….………  

 

.……………………………………………………………………..  

miejscowość, data, (podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych)  

VI. Deklaracja zgody na wzięcie udziału dziecka w projekcie. 

Ja, niżej podpisana/y deklaruje zgodę na wzięcie udziału przez moje dziecko 

……………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka) 

w projekcie pn. „Maluchy na start ” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej               

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 

Kształcenie  i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

 

Jestem świadoma/świadomy, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w projekcie 

pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym zobowiązuję się 

do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach organizowanych na terenie 

szkoły i brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu. Będę 

ponosić odpłatności za posiłki wydawane dla mojego dziecka w ramach opieki 

przedszkolnej w nowo utworzonym ośrodku wychowania przedszkolnego przy Publicznej 

szkole Podstawowej   w Zwoleniu.  

Jestem świadoma/świadomy, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 

Usprawiedliwienie nieobecności przekażę nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz 

oświadczam, że dziecko spełnia warunki uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe podane 

przeze mnie  w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe. Zobowiązuję 

się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem                       

o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

………………………………………………………………………  



 
miejscowość, data (podpis jednego z rodziców lub opiekunów prawnych)  

 

VII. Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do projektu (wypełnia komisja rekrutacyjna).  

 

Na posiedzeniu w dniu ……………………………………  po analizie danych zawartych           

w deklaracji uczestnictwa, wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz 

zaświadczeń spełniających kryteria dziecko 

 

………………………………………………………………………………………………. 

został/a zakwalifikowany/na  / nie został/a zakwalifikowany/na 

jako uczestnik projektu pn.:. „Maluchy na start” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………….………………

…………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

spełnił/a/  nie spełnił/a 

wymogi rekrutacyjne. Dokumentacja pracy komisji rekrutacyjnej stanowi integralną część 

rekrutacji.  

Dziecko zostaje zakwalifikowany na zajęcia: 

L.p. Rodzaj zajęć: (postawić x przy wybranym rodzaju zajęć) 

1.  Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: zajęcia muzyczno – taneczne z 

elementami ludowymi 

 

2.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne – zajęcia plastyczne  

3.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – zajęcia kulinarne  

4.  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno -emocjonalne – zajęcia teatralne  

5.  Zajęcia z logopedą  

podpisy Komisji Rekrutacyjnej: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Instrukcja wypełniania deklaracji uczestnictwa: 

1. Deklarację należy wypełnić czytelnie, wpisując dane DRUKOWANYMI LITERAMI. 

2. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub w biurze projektu: Gmina 



 
Zwoleń 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zwoleniu. 

…………………………………………………………………………..……                  

(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata) 

……………………………………….……………………………………… 

 

…………………………………..………………………………………… 

(adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji) 

 

         Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zwoleniu 

      

 

I. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego1 na rok szkolny 

2019/2020 w ramach realizacji projektu „Maluchy na start” 

 

Dane osobowe kandydata i rodziców2: 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1

. 

 

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata  

 

 

 

2

. 

Data urodzenia kandydata  

                                                           
1 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica 

kandydata. 
2 Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe,  wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w 

punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać 

obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 

komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 



 
 

3

. 

PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL serię i 

numer paszportu  lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

4

. 

Imię/imiona i nazwiska rodziców 

kandydata 

 

matki  

ojca 
 

5

. 

Adres miejsca zamieszkania  

rodziców i kandydata3 

 

kod pocztowy  

Miejscowość  

ulica   

numer domu /numer 

mieszkania 

 

6

. 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców kandydata - o ile 

je posiadają 

 

matki telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 

 

ojca 

telefon do 

kontaktu 

 

adres poczty 

elektronicznej 

 

 

II. Informacja o korzystaniu z form wychowania przedszkolnego 

 

Czy dziecko objęte jest wychowaniem przedszkolnym? 

Tak ( jeśli tak, proszę podać nazwę placówki)……………………………………….. 

                                                           
3 Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego,  miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 



 
Nie 

 

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i 

załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie4 

 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, 

dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

 

3 

Zgłoszenie 

kryterium  

do oceny  

Tak*) 

4 

1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie5 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  

albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 

 

                                                           
4 Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek 

zamieszkania  na obszarze danej gminy,  niż  wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
5 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, 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. 



 
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  

albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 

r. poz. 1257 ze zm.) 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  

albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 

r. poz. 1257 ze zm.) 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 

 



 
r. poz. 511 ze zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  

albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 

wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

kandydata 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie6 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie7 o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  

albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 

76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 

wyciąg z dokumentu  lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty8 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w 

punkcie …………. 

                                                           
6 Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, 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. 
7 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. 

8 Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające 

spełnianie przez  kandydata kryteriów. 



 
Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty 

potwierdzające spełniania kryteriów rekrutacji powinny być złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej poprzez podpisanie klauzuli >>Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia<<”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący 9                                        

(Uchwała NR XLVIII/295/18 Rady miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 stycznia 2018 roku) 

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w 

kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK  i dołącz  do wniosku  oświadczenie  

potwierdzające spełnianie tego kryterium 

L.p. 

 

1 

Kryterium 

 

2 

Zgłoszenie 

kryterium do 

oceny  Tak*) 

3 

1. Zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

(kryterium stosuje się również odniesieniu do rodziców/prawnych 

opiekunów prowadzących działalność gospodarczą, 

prowadzących gospodarstwo rolne lub studiujących w systemie 

dziennym). 

 

2. Rodzeństwo kandydata uczęszczającego w roku szkolnym, na  

który jest przeprowadzana rekrutacja  do tego przedszkola. 

 

3. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny. 

 

4. Zgłoszenie jednocześnie więcej niż jednego dziecka z tej samej 

rodziny w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana 

 

                                                           
9 Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, 

oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego 

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

określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego 

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

obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

 

 



 
rekrutacja do tego przedszkola 

 

1. Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez  organ prowadzący jest 

potwierdzane oświadczeniami. 

2. Do wniosku dołączam  oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 

………… 

 

POUCZENIE: 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym10.  

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane 

informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

……………………………………     

  (data)                      

………………………..…………………………………………………..…………….. 

                                  (czytelny podpis wnioskodawców – rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks  karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) – kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na 

podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 



 
 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziału przedszkolnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoleniu. Rekrutacja prowadzona jest w ramach 

realizacji projektu „Maluchy na start” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja 

przedszkolna 

 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Przyjmowanie wniosku o przyjęcie do 

publicznego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 28 do 30 

października 

2019  roku 

 

Na bieżąco w 

miarę potrzeb 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do publicznego 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

publicznej szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 4 listopada 2019 

roku 

 

Na bieżąco w 

miarę potrzeb 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

5 listopada 2019r. 

 

 

Na bieżąco w 

miarę potrzeb  

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

od 06 do 08 listopada 

2019 roku 

Na bieżąco w 

miarę potrzeb 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

12 listopada 2019 

roku 

 

Na bieżąco w 

miarę potrzeb 



 
 


