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Zał. nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 29/2019/2020 z dnia 3 lutego 2020r. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W PORĘBIE 

na rok szkolny 2020/2021 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat oraz dzieci, którym odroczono 

obowiązek szkolny do 9 roku życia.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku.  

4. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

Gminy Poręba. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa ust. 2 niż liczba 

wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap rekrutacji w oparciu o następujące 

kryteria: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na        

niepełnosprawność, 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 

2018 r. poz. 511), 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 
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d) 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 2017 r. poz. 697, 

1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416). 

6. Powyższe dokumenty powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

lub odpis urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego lub odpis, lub wyciąg z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, w  terminie przez siebie wyznaczonym; może także 

zwrócić się do Burmistrza Miasta Poręba ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 

potwierdzenie tych okoliczności. 

8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze 

wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych. 

9. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

10. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola  przeprowadza się co roku na kolejny rok 

szkolny na wolne miejsca, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1. 

11. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie składa się w 

przedszkolu pierwszej preferencji, zgodnie z wzorem wniosku podanym przez organ 

prowadzący, który stanowi załącznik nr 2. 

12. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr1 w Porębie corocznie składają na 

kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

13. Rodzic może wybrać dwa przedszkola, ale dokumenty składa  do przedszkola pierwszego 

wyboru/pierwszej preferencji. We wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności od 

najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego. 
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§ 2 

Komisja rekrutacyjna 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

przedszkola. 

2. Członkami Komisji mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówce. W skład Komisji 

wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola. 

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1. Dyrektor przedszkola, w którym działa komisja rekrutacyjna,; 

2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym 

w przedszkolu. 

4. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji. 

5. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej i 

zarządzenia dyrektora. 

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z 

wnioskami o przyjęciu do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i 

godziny posiedzeń komisji. 

7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza 

ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji. 

9. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone jeśli w posiedzeniu Komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład Komisji. 

10. Osoby wchodzące w skład komisji 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. 
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11. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład 

osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków. 

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za: 

1. organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej, 

2. wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności 

podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do 

pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola, 

3. dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i 

po ich zakończeniu, 

4. analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie 

kryteriów pierwszeństwa, 

5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich, 

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

podpisanie ich, 

7. napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie, 

8. organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej, 

9. zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole, 

10. podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej, 

11. przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów 

zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych. 

13. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest: 

1. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i 

zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po 

ich zakończeniu, 

2. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, 

3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
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4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych, 

5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

14. Komisja Rekrutacyjna działa zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli 

ustalonym przez organ prowadzący oraz zgodnie z zasadami naboru do przedszkoli w Porębie 

ustalonym przez Burmistrza Miasta Poręba, który stanowi załącznik nr 1. 

15. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i 

nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie. 

16. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty. 

17. Kandydat , który nie zostanie przyjęty zostaje wpisany na tzw. listę rezerwową. 

18. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę Kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. 

18. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

§ 3 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej 

1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w § 2ust.17 , jest określany 

w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 

Komisji Rekrutacyjnej. 
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2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić na piśmie do 

Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie.  

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

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

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 

w Porębie  odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o 

której mowa ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole Miejskie w Porębie 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, Komisja przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

7. Postępowanie uzupełniające przeprowadza w terminach ustalonych w załączniku nr 1. 

8. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się 

odpowiednio.  

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy zawarte w 

aktach wykonawczych do tej ustawy. 

§ 4 

Kryteria naboru 

1. Kryteria ustawowe:  

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na 

obszarze gminy Poręba. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie 
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gminy Poręba, niż wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) Wielodzietność rodziny kandydata 

b) Niepełnosprawność kandydata 

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę niżej 

określone kryteria dodatkowe.   

4. Kryteria dodatkowe:  

1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego 

stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w 

trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 

kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko, 

2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do danego przedszkola,  

3. preferencja za wybór przedszkola: za I preferencję,  

4.  wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej 

placówki, 

5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny. 

5. Powyższe kryteria mają zróżnicowaną wartość. 
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6. Wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych zostały określone w 

tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Jeśli w trakcie roku szkolnego zwolni się miejsce w przedszkolu, to w pierwszej kolejności 

będą przyjmowane dzieci z tzw. listy rezerwowej, które spełniają kryterium 3-5 lat. 

2.  Jeśli w trakcie roku szkolnego zwolni się miejsce w przedszkolu, to w sytuacji szczególnej 

może być przyjęte do przedszkola dziecko, które na dzień przyjęcia do przedszkola ma 

ukończone 2,5 roku. Dziecko to nie powinno korzystać z pampersa. 

3. O kolejności przyjęć dzieci z listy rezerwowej oraz dzieci, które ukończyły 2,5 roku 

decyduje Dyrektor Przedszkola. 

4. W trudnych sytuacjach losowych Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko spoza listy 

rezerwowej. 

5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim 

nr 1 w Porębie. 

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu przez okres 1 roku.  

7. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na 

tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola. 

8. Powyższy regulamin obowiązuje od 05.02.2020 r. 
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 Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 26/20 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 31 stycznia 2020r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Porębie  

i  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie,  

prowadzonych przez Gminę Poręba 

 na rok szkolny 2020/2021  
   

Rodzaj czynności 

Terminy  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

05.02.2020 r.-21.02.2020r. 12.03.2020r.-16.03.2020r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola  

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

24.02.2020r.-27.02.2020r.  18.03.2020r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

28.02.2020r.  20.03.2020r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

02.03.2020r.-06.03.2020r.  23.03.2020r.-27.03.2020r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

11.03.2020r.  30.03.2020r.  

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2020 

Burmistrza Miasta Poręba z dnia 31 stycznia 2020r. 

 

Wniosek wypełniają rodzice dziecka.  

Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. 

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe. 
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Wniosek składamy w sekretariacie przedszkola/szkoły od 05.02.2020r. do 

21.02.2020r. 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego* w szkole 

podstawowej wg następującej kolejności:(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 

2 – oznacza placówkę najmniej preferowaną) 

(Jeżeli wniosek złożony został więcej niż w jednym przedszkolu – w każdym wniosku 

zgłoszenia jako pierwszego wyboru wpisywać należy to samo przedszkole) 

1.  

2.  

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

imię  drugie imię  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  miejsce urodzenia  

    

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  nr domu  nr 

mieszkania 

 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA 

 

DANE OSOBOWE MATKI 

 

imię  nazwisko  
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ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr 

mieszkania 

 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon 

kontaktowy 

 adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA 

 

imię  nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu  nr 

mieszkania 

 

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

telefon 

kontaktowy 

 adres e-mail  

 

 

    Na podstawie art. 14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2015 

r., poz. 2156, z późn. zm.) dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”, 

ilość punktów przyznaje komisja rekrutacyjna) 

Lp. Kryteria ustawowe przyjęcia do przedszkola: 

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156,zpóźn. zm.) 

TAK NIE Ilość 

punk

tów 
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1. Wielodzietność rodziny kandydata 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

   

2. Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 

r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 

   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z 

późn. zm.) 

   

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lubo stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z 

późn. zm.) 

   

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. 

Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.) 

   

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
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żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. z 

2013r. poz.135, z późn. zm.) 

   

 Suma punktów    

Poszczególne kryteria ustawowe mają wartość 1 punktu. 

Załączniki obowiązujące do wniosku: 

• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 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 2018 r. poz. 511), 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

• 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 

2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416); 

Pouczenia: 

1) Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów 

w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. 

3) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do 

przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą – 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

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

(data)                                               (podpis matki)                                         ( podpis ojca) 

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola po zakwalifikowaniu dziecka. 
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…………………………              ………………………………..                  …………… 

(data)                                               (podpis matki)                                         ( podpis ojca) 

Decyzja komisji rekrutacyjnej: 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …......................... na podstawie uzyskanej 

ilości punktów:..........................., zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała* w/w dziecko do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego*. 

Uzasadnienie odmowy zakwalifikowania: 

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

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

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

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1. .................................................................. 

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

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

4…................................................................ 

Poręba, dnia …................................................ 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Komisji Rekrutacyjnej, w 

terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników. 

Rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka 

................................................................................... do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego* w 

.................................................................................................................* 

Przyczyna 

rezygnacji...................................................................................................................................... 

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

 

 (data)                                                                                                                 ( podpis) 

 Zał. nr 3  

 

Data przyjęcia deklaracji:………………………… 
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DEKLARACJA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Porębie  

w roku szkolnym 2020/2021 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

PESEL dziecka 

 

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

 

 

Adres zameldowania dziecka 

(wypełnić jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania) 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki 

 

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 
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3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek * 

*Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 

 

4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku*: 

 

Rodzaj informacji o dziecku 

Informacja o stanie zdrowia  

Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej  

Potrzeba szczególnej opieki  

Stosowana dieta  

Zalecenia lekarskie  

 

*Wpisać we właściwym miejscu „X” 

5. Deklaracja i oświadczenie. 

6.  

1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………….………..…………w Przedszkolu Miejskim Nr 1  Porębie 

w roku szkolnym …………. 

2. Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i 

prawnym oraz że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola lub szkoły o zmianie danych 

zawartych w deklaracji, 

c) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych 

osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z 

przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem 

przedszkola, zgodnie z ustawą – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

 

Poręba, dnia .................................…                                        

..................................................................... (czytelny podpis matki/opiekunki prawnej) 
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..................................................................................(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 

7. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola/szkoły 

 

 

                     

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

. 

                     (podpis dyrektora ) 

 

 

Rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

Oświadczam, że rezygnujemy z przyjęcia naszego dziecka ........................................................ 

do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego* w 

..................................................................................... * 

Przyczyna rezygnacji 

....................................................................................................................... 

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

 

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

            (data)                                                                                      (podpis rodziców) 

 

Załącznik  nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

  

WARTOŚCI PUNKTOWE DLA KRYTERIÓW NABORU  
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LP. 

  

KRYTERIA USTAWOWE 

  

WARTOŚĆ 

PUNKTU 

 1. wielodzietność rodziny kandydata 1 

 2. niepełnosprawność kandydata 1 

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze) 1 

  

LP. 

  

KRYTERIA DODATKOWE  

WARTOŚĆ 

PUNKTU 

 1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w 

ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 

kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego dziecko 

10 

 2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona 

jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola 
2 

 3. Preferencja za wybór przedszkola: 2 

 4. wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o 

przyjęcie do tej samej placówki 
4 

 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny (MOPS) 
1 



19 
 

      

                                

 


