
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

1. DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ 

Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w 

dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu 

w terminie do 7 marca br. w przedszkolu/oddziale, do którego dziecko uczęszcza obecnie. 

 

2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI 

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015 

mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Kolonowskie. 

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

należy wypełnić wniosek o przyjęcie, który wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy 

złożyć do dyrektora wybranego publicznego przedszkola / oddziału w terminie od 17 do 31 marca br.   

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli 

(do każdego odrębnie).  

  

WAŻNE TERMINY: 

TERMIN  ETAP REKRUTACJI/ CZYNNOŚCI RODZICA  

 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 

3.03.2014r. –07.03.2014 r. Złożenie deklaracji  kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w 

danym przedszkolu w roku szkolnym2014/15 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

17.03.2014r. – 31.03.2014 r.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  w roku szkolnym 2014/15 

wraz z obowiązującą dokumentacją. 

10.04.2014 r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych.  

do  16.04.2014 r. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której 

dziecko zostało zakwalifikowane. 

25.04.2014 r. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

od 25.04.2014 r. Procedura odwoławcza. 

  

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE 
wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U z 2014 r. poz. 7). Każde kryterium ma jednakową wartość. 
L.p. Kryterium ustawowe Dokument potwierdzający  spełnianie kryterium 

 

1. 

 
Wielodzietność rodziny

 

(co najmniej 3 dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności kandydata 

zawierające klauzulę; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

2. 

 
Niepełnosprawność dziecka Orzeczenie* o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności 



3. 

 
Niepełnosprawność jednego z 

rodziców dziecka 

Orzeczenie *o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub 

inne równoważne 

4. 

 
Niepełnosprawność obojga 

rodziców dziecka 

Orzeczenie* o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub 

inne równoważne 

5. 

 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa dziecka 

Orzeczenie* o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub 

inne równoważne 

6. 

 
Samotne wychowywanie 

dziecka
 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

akt zgonu* oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

7. Objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 

Dokument potwierdzający* objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 ze zmianami) 
*Należy złożyć kopię poświadczoną notarialnie albo w postaci urzędowo poświadczonego  zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 

KRYTERIA  DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
ustalone przez dyrektora  w uzgodnieniu z organem prowadzącym 
L.p. Kryterium Dokument potwierdzający  spełnianie kryterium pkt. 

1. Oboje rodzice/ prawni opiekunowie 

są zatrudnieni w pełnym wymiarze 

czasu pracy lub studiujący w 

systemie dziennym. 

Oświadczenie o pracy zawodowej rodziców/prawnych 

opiekunów, lub studiowaniu  w systemie dziennym, 

zawierające 

Klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia” 

24 

2. Deklarowany czas pobytu dziecka 

w przedszkolu powyżej 5 godzin  

Wniosek 20 

3 Jedno z rodziców/prawny opiekun 

pracuje w pełnym wymiarze czasu 

pracy lub studiuje dziennie 

Oświadczenie o pracy zawodowej rodzica/ prawnego 

opiekuna , lub studiowaniu  w systemie dziennym, 

zawierające klauzulę: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” 

18 

4. Dziecko posiadające opinię z 

Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub objęte opieką 

socjalną – asystent rodziny  

Opinia lub oświadczenie zawierające 

klauzulę; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia” 

12 

5. Rodzeństwo dziecka kontynuuje 

wychowanie przedszkolne w 

danym przedszkolu. 

Oświadczenie rodzica o kontynuacji przez rodzeństwo 

wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu, 

zawierające klauzulę; 

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” 

6 

6. Dziecko z rodziny, w której dochód 

na jednego członka rodziny nie 

przekracza 70 % kwoty określonej 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1456 z późn, zm.)  

tj. 377,30 zł 

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie dziecka 

zawierające  klauzulę: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” 

2 

         Łącznie  82  punkty 
 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE: 
Wymagane dokumenty można pobrać w przedszkolu/oddziale lub poniżej: 

1) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu – dostępna od 

3.03.2014 r..  

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – dostępny od 17.03.2014 r. 

3) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów – dostępne od 17.03.2014 r. 


