
  INFORMACJA DLA RODZICÓW 

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO NR 1 W   WARCE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

DZIECI URODZONYCH W LATACH  2012 r. 2013 r. 2014 r.  

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci mieszkańców gminy Warka, których rodzice/prawni opiekunowie 
złożyli w wymaganym terminie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi 
załącznikami oraz dzieci których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w tym przedszkolu 

 
2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba wolnych miejsc zostanie przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne – według określonych kryteriów. 
 

I etap rekrutacji 
Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) dzieci niepełnosprawne - orzeczenie 
2) mające niepełnosprawnego rodzica/ rodziców, niepełnosprawne rodzeństwo - orzeczenie 
3) z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci ) - załącznik nr 1 
4) objętych pieczą zastępczą - dokument poświadczający  
5) rodziców samotnie wychowujących dzieci tj.  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) - 
załącznik nr 2 + prawomocny wyrok sądu 

Kryteria te mają jednakową wartość.   

                                                          II etap rekrutacji 

Ustala się kryteria rekrutacji oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Warka: 
 

1) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest przedszkole, 
oddziały przedszkolne–  25 pkt  

 
2) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 20 pkt  

 
3) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej – 15 pkt  
 

4) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują na podstawie umowy o pracę, umowy 
cywilno-prawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również 
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) – 15 pkt 
 

5) zadeklarowanie czasu pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie–maksymalnie–  
15pkt  ( każda godzina powyżej 5 godzin – 5 pkt.) 
 

6) kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje na podstawie umowy 
o pracę, umowy cywilno-prawnej, pobiera naukę w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą– 5 pkt  

 



3. Jeżeli po zapewnieniu miejsc wszystkim chętnym dzieciom mieszkańców  gminy Warka, nadal są wolne 
miejsca w przedszkolu, przeprowadza się rekrutację wobec dzieci zamieszkałych poza obszarem danej 
gminy, stosując odpowiednio I i II etap rekrutacji.  

  
4.  Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek udokumentować spełnianie przez dziecko kryteriów, 

dołączając do wniosku następujące załączniki: 
 

1) 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 późniejszymi zmianami); 
 

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny - załącznik nr 1 
 

3) 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 2013 r. poz. 135, ze zmianami); 

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

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem; - załącznik nr 2 

 
 
Dokumenty wymienione w punkcie 4  lit. 1), 3), 4), mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego kandydata. 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – 
składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może 
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu. 
 

5. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 trwa od 27 marca do 14 kwietnia 2017 r. w tym 
składanie dokumentów trwa od 27 marca do 3 kwietnia 2017 roku. 

 
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości dnia 6 kwietnia 2017 roku                      

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczonej w widocznym 
miejscu                            w siedzibie przedszkola zawierającej imiona i nazwiska dzieci. 

 
7. Od dnia 7.04.2017 do dnia 13.04.2017 r. rodzic kandydata potwierdza w postaci pisemnego 

oświadczenia wolę przyjęcia do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Warce  
 

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości dnia   14 kwietnia 2017 roku                
w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych umieszczonej w widocznym miejscu w siedzibie 
przedszkola zawierającej imiona i nazwiska dzieci. 

 
9. W terminie 7 dni od dnia wywieszenia wyników rekrutacji rodzic/ opiekun prawny dziecka może złożyć 

wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia.  
 

10. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji są wolne miejsca, przeprowadza się do 12 maja danego roku, 
rekrutację uzupełniającą z zastosowaniem tej samej procedury.  

 
 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59.) 


