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Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 36/2021/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Piaskach 

 
Podstawa prawna: 

1. Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082 ze. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737). 

3. Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Piask z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Piaski w roku 
szkolnym 2022/2023. 

4. Statut Szkoły. 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w trakcie roku 
szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Zapisy Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, zwanego dalej „Regulaminem”, określają ogólne 
zasady przyjmowania kandydatów do oddziału przedszkolnego, tryb postępowania 
rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin 
stosuje się do kandydatów, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach, ze względu 
na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.  

3. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się bezpośrednio w szkole. 

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie postępowania 
rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach 
przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Informacja jest publikowana na stronie 
www.sppiaski.szkolna.net/ oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. 

http://www.sppiaski.szkolna.net/
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5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez 
dyrektora szkoły. 
 

6. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Piaskach przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 
co roku na dany rok szkolny. 

§ 2. 
 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) oddziale przedszkolnym – należy rozumieć oddział przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach; 
 

2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Piaskach;  

3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 

4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w ustawie i statucie szkoły; 

5)  liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali 
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we 
właściwym czasie; 

6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do 
przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu 
otrzymania niższej liczby punktów niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia; 

 
7) wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu – należy 

rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach; 

8) zgłoszeniu dziecka do oddziału przedszkolnego zamieszkałego w obwodzie szkoły – 
należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby przyjęcia dziecka do oddziału 
przedszkolnego Szkoły Podstawowej opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach „z urzędu”, tj. zamieszkałego 
w obwodzie szkoły. 

 
 

 Rozdział II 
 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

§ 3. 
1. W celu umożliwienia odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole tworzy 

się oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. 
2. Liczba oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby dzieci z obwodu szkoły, 

których rodzice zgłosili chęć odbycia przez ich dzieci rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole. 
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3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.   
4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się „z urzędu” dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Karta zgłoszenia 
dziecka do oddziału przedszkolnego”. 

5. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Piaskach przyjmowane są 
dzieci sześcioletnie, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
oraz na wniosek rodziców dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 5 lat. 

6. Każde dziecko obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i zamieszkałe 
w obwodzie szkoły ma zapewnione miejsce w oddziale przedszkolnym. 

7. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do oddziału przedszkolnego 
jedynie w przypadku, gdy jednostka dysponuje wolnymi miejscami. 

8. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do odbycia rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są jego rodzice. 

9. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” są dostępne 
w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły. 

 
§ 4. 

 
1. Celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dyrektor 

powołuje komisję w składzie:  

 przewodniczący – przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,  

 członkowie - pedagog szkolny/nauczyciel specjalista i nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej (komisja składa się z minimum 3 osób). 

2. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte 
w zasadach rekrutacji. 

3. Komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły. 
4. Dyrektor szkoły może zrezygnować z powołania komisji rekrutacyjnej, jeżeli liczba 

kandydatów spoza obwodu jest mniejsza, niż liczba wolnych miejsc. 
5. O wynikach rekrutacji do oddziału przedszkolnego rodzice dziecka zostają 

poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 
6. Listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. 
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 
§ 5. 

 
Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

1) złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku, 
bezpośrednio w szkole; 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
r., poz. 1082 ze zm.) – w terminie od 1 do 7 kwietnia 2022 roku; 
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3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły – 8 kwietnia 2022 roku;  

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego 
w postaci pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio w szkole – w terminie od 
8 do 14 kwietnia 2022 roku; 

5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych – 15 kwietnia 2022 roku. 
 

 
§ 6. 

 
1) Dyrektor może wyrazić  zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego 

poza szkołą. 
2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

 

 
Rozdział III 

 
Zasady postępowania uzupełniającego 

 

§ 7. 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 
uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 
rekrutacyjne. 

 

§ 8. 
 

1. Postępowanie uzupełniające składa się z następujących etapów: 
1) złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 19 kwietnia do 
26 kwietnia 2022 roku, bezpośrednio w szkole; 
 

2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 
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których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) – w terminie od 27 kwietnia do 4 
maja 2022 roku; 

 
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły – 5 maja 2022 roku;  

 
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału 

przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio w 
szkole – w terminie od 5 do 11 maja 2022 roku; 

 
5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych – 12 maja 2022 roku. 
 

 
Rozdział IV 

 
Kryteria naboru na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

 
 

§ 9. 
 

1. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na obszarze gminy. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w szkole 
podstawowej 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. Organ prowadzący określa 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 
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5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium 
dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ 
prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze 
zm.). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz 
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium 
może mieć różną wartość. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6, dana gmina nadal 
dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem 
danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje 
się odpowiednio. 

 
 

Rozdział V 
 

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 10. 

Ustala się następujące kryteria naboru z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

1) Rodzice lub odpowiednio jeden z nich zatrudnieni lub prowadzący działalność 
gospodarczą – 50 punktów; dokument potwierdzający – oświadczenie o zatrudnieniu 
lub prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców; 

2) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w tej placówce – 30 punktów;  
3) Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 15 punktów; dokument 

potwierdzający – oświadczenie rodziców zawarte we wniosku, dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu; 

4) Rodzice studiujący w systemie stacjonarnym – 5 punktów; dokument potwierdzający 
– oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym. 

 

Rozdział VI 
 

Procedura odwoławcza 
 

§ 11. 
 
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 

nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  
przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera 
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przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia 
oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic dziecka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora 
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym 
mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzic kandydata może wnieść skargę do sądu 
administracyjnego. 

 
Rozdział VII 

 
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe 

 
§ 12. 

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego 
wprowadzeniu. 

2. Regulamin obowiązuje z dniem 01.03.2022 r. 

 


