
REGULAMIN REKRUTACJI 

 

do Przedszkola Publicznego Ala i kot w Piasecznie, ul. Zgoda 27 

na rok szkolny 2017/2018 

 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 

3. Statut Przedszkola Publicznego Ala i kot 
 

 

Zasady rekrutacji: 
1. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o: 

organie prowadzącym – rozumie się przez to właściciela przedszkola, Jolantę Szymosz; 

przedszkolu – rozumie się przez to Przedszkole Publiczne Ala i kot; 

dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Przedszkola Publicznego Ala i kot; 

rodzicu – rozumie się przez to rodziców bądź opiekunów prawnych.  

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, zgodnie z przyjętym i ogłoszonym 

harmonogramem rekrutacji. 

3. W ramach postepowania rekrutacyjnego organ prowadzący powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi 3 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

4. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając ją na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronach internetowych przedszkola. 

5. Rodzice składają wniosek wraz z załącznikami osobiście bezpośrednio w placówce – wzory niezbędnych dokumentów 

rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.alaikot.pl. 

6. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych 

w rekrutacji do przedszkola. 

7. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik 1), zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji (załącznik 2).  

8. Dzieci, których rodzice złożyli deklarację, o której mowa w pkt. 7, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolu.  

9. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i może być przeprowadzona etapami. W pierwszym etapie 

brane są pod uwagę kryteria ustawowe (określone w pkt. 13). W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone 

przez organ prowadzący w pkt. 14. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.  

10. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do karty zgłoszenia dokumenty określone  

w pkt. 17. 

11. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium, komisja rekrutacyjna, w trakcie 

rozpatrywania wniosku, nie uwzględnia danego kryterium.  

12. Postepowanie rekrutacyjne uzupełniające powinno się zakończyć do końca lipca 2017 r. Jeżeli po tym dniu przedszkole 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, o kryteriach przyjęcia dzieci na miejsca decyduje organ prowadzący.  

13. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty  tzw. kryteria 

ustawowe. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość 20 pkt. każde:  

 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (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), 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 



14. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria: 

 

Nazwa kryterium Punktacja 

Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają 
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w 
Piasecznie 

1 pkt – 1 rodzic mieszka 
2 pkt – 1 rodzic mieszka i 
rozlicza 
4 pkt – 2 rodziców rozlicza 

Dziecko, którego rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 
 

1 pkt – 1 rodzic  

2 pkt – 2 rodziców  

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie 
rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną  
w przedszkolu  
 

5 pkt 

 

15. W przypadku, kiedy kandydaci otrzymają jednakową ilość punktów, wprowadza się dodatkowe kryterium, tj. odległość 

miejsca zamieszkania od przedszkola.  

16. W przypadku braku rozstrzygnięcia po wprowadzeniu dodatkowego kryterium, komisja rekrutacyjna będzie brała pod 

uwagę kolejność złożenia wniosków o przyjęcie dziecka. 

17. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają 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 2011 

r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka;  

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.); 

 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone 

zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesione straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);  

 zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; 

 wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego;  

 zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;  

 zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 

18. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.  

19. 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”.  

20. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania 

przedszkolnego.  

 


