
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

  

 Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach odbywają się w dniach     

1-31 marca 2014 r. Wnioski o przyjęcie dziecka  będzie można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach 

podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.  

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. 

2. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz,             

na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie 

deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. 

3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. 

4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych (w tym oddziałach „0”). 

  
Terminarz rekrutacji: 

· 1 – 31 marca 2014 r. – składanie przez rodziców do wybranych przedszkoli  wniosków o przyjęcie dziecka do 

przedszkola wraz z załącznikami. 

· 23 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                      

i niezakwalifikowanych do przedszkola. 

· 24 kwietnia – 30 kwietnia 2014 r. - potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka woli przyjęcia 

do przedszkola, podpisywanie umów z przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z 

rezygnacją z miejsca w danej placówce. 

· po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor 

przedszkola. 

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 5 lat jest 

obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym 

w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które 

w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne  

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego – art. 13d ust. 3 ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz           

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.). 

Zasady rekrutacji: 

I. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wypełniają 

Wniosek o przyjęcie, dostępny w każdym przedszkolu od 3 marca 2014 r. Wypełniony wniosek należy złożyć      

w przedszkolu/szkole w terminie do 31 marca 2014 r.  

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (tj. urodzone między 1 lipca 2008 r.                  

a 31 grudnia 2009 r.) przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej 

kolejności.  

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Szczegóły pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym reguluje umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły a rodzicem dziecka. 

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w 

szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do 

danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Rodzice muszą natomiast pamiętać o podpisaniu w 



przedszkolu/szkole podstawowej umowy na kolejny rok szkolny. 

 

III. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przeszkoli i szkół inegracyjnych oraz oddziałów integracyjnych    

w szkołach ogólnodostępnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

IV. Rodzice dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieliczka mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do 

samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego wybrane przez rodziców przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami. 

 

Kryteria rekrutacyjne: 

 

Kryteria główne - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (w pierwszej kolejności) są 

brane pod uwagę wyłącznie te kryteria. 

 

Kryterium Dokumenty potwierdzające kryterium Liczba 

punktów 

1) Wielodzietność rodziny * 

     *(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
 

10 pkt 

2) Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 wydane ze względu na niepełnosprawność 

 lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

 niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne  

 

 

10 pkt 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców 

    kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

 

10 pkt 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców 

    kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności  lub orzeczenia równoważne  

 

10 pkt 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandadata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

 

10 pkt 

6) Samotne wychowywanie kandydata 

     w rodzinie* 
*(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) 

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 

 

10 pkt 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 

 

10 pkt 

 

 

 

 

 

Kryteria dodatkowe obowiązujące w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Wieliczka – ustalone zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Kryteria dodatkowe zostały 



określone przez dyrektorów samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych w uzgodnieniu z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Wieliczka. 

1) Dziecko, którego rodzice oboje pracują lub uczą sie w trybie dziennym *) 10 pkt. 

2) Dziecko, którego rodzic/rodzice (opiekun prawny/opiekunowie prawni) mieszkają 

na terenie Gminy Wieliczka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych             

w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce.*) 

 

5 pkt. 

 
 *) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia 

aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym itp. 

udokumentowanie studiowania – zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów 

Uwaga: 
 
Dokumenty potwierdzające kryteria składa się: w oryginale, notarialnie poświadczoną kopię  albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  

lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 
 
Postępowania rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych Gminy Wieliczka przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów przedszkoli        

i szkół podstawowych. 

 

Tryb odwoławczy: 

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub szkoły. 

 Uzasadnienie sprządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem    

o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

 Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

 Dyrektor przedszkola, szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie   

7 dni od dnia otrzymania odwołania; 

 Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły służy skarga do sądu aministracyjnego.


