REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KODNIU

Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
data
od

do

Etap rekrutacji/czynność
rodzica

kontynuacja edukacji przedszkolnej

18 marca
do godz. 15:30

11 marca

Złożenie potwierdzenia o
kontynuowaniu przez dziecko
wychowania przedszkolnego w
kolejnym roku szkolnym.*

postępowanie rekrutacyjne do przedszkola
od 18 marca

od 18 marca

do 25 marca

od 26 marca

do 29 marca

2 kwietnia

pobieranie dokumentów
rekrutacyjnych
Złożenie w przedszkolu
podpisanego wniosku o
przyjęcie dokumentów
potwierdzających spełnianie
kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA

Należy złożyć kopię orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego
ze
względu
na
niepełnosprawność, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków i
dokumentów oraz wykonanie
przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności
wymienionych w art. 150 ust. 7
ustawy Prawo Oświatowe.
Postępowanie rekrutacyjne.
Podanie do publicznej
wiadomości list dzieci
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do
przedszkola.

Złożenie potwierdzenia woli
zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego
od 3 kwietnia
do 8 kwietnia
dziecko zostało
zakwalifikowane
Podanie do publicznej
9 kwietnia
wiadomości list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola
procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia
opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

od 10 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia rodzic może wnieść do
dyrektora Zespołu odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

postępowanie uzupełniające
podanie do publicznej
wiadomości informacji o
18 czerwca
wolnych miejscach w
przedszkolu (strona internetowa
ZPO, tablica ogłoszeń w
przedszkolu)
przyjmowanie wniosków od
rodziców (opiekunów) dziecka
UWAGA

od 18 czerwca

24 czerwca

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków.

25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca

Należy złożyć kopię orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego
ze
względu
na
niepełnosprawność, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.

30 czerwca

Postępowanie rekrutacyjne.
Opublikowanie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych.
Złożenie potwierdzenia woli
zapisu dziecka

od 1 lipca
2 września

w przedszkolu, do którego
dziecko zostało
zakwalifikowane
procedura odwoławcza
podanie do publicznej
wiadomości informacji o
wolnych miejscach w
przedszkolu (strona internetowa
ZPO, tablica ogłoszeń w
przedszkolu)

* Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w
rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację (potwierdzenie) o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego, w terminie od 11.03.2019 r. do 18.03.2019 r.

................................................
imię i nazwisko rodzica -opiekuna

................................................
................................................
adres do korespondencji

Pan
Jacek Malarski
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu
Niniejszym deklaruję, że ......................................................................

w roku szkolnym 20 ... /….

(imię i nazwisko dziecka)

będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w

Przedszkolu Samorządowym w Zespole

Placówek Oświatowych w Kodniu.
Ponadto, przekazuję aktualne informacje dotyczące - informuję, że poniższe dane osobowe kandydata
i rodziców (opiekunów) nie uległy zmianie1
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2

1.

imię/imiona i nazwisko dziecka

2.

data i miejsce urodzenia dziecka

3.
4.

5.

PESEL dziecka3
Imiona
i
nazwiska
(opiekunów) dziecka

rodziców ojciec
matka
kod pocztowy
miejscowość
Adres miejsca zamieszkania rodziców
(opiekunów) dziecka
ulica
numer domu/numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów dziecka – o ile je posiadają

matki
ojca

telefon do kontaktu
e-mail
telefon do kontaktu
e-mail

II. Dodatkowe informacje
godziny pobytu dziecka
w przedszkolu

potwierdzenie z korzystania
z posiłków

………………………..

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna dziecka)

……………………
(data)

UWAGI
Zgodnie z art. 153 ust. 2 – ustawy Prawo oświatowe, rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do
publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – corocznie składają na kolejny rok
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego.

1

proszę wybrać właściwą formułę
w drugim przypadku tabelę proszę pominąć
3
w przypadku braku PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
4
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 25 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.453),
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
2

................................................
imię i nazwisko rodzica -opiekuna

................................................
................................................
adres do korespondencji

Pan
Jacek Malarski
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu

WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego
w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu
I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów)2

1.

imię/imiona i nazwisko dziecka

2.

data i miejsce urodzenia dziecka

3.
4.

5.

PESEL dziecka3
Imiona
i
nazwiska
(opiekunów) dziecka

rodziców ojciec
matka
kod pocztowy
miejscowość
Adres miejsca zamieszkania rodziców
(opiekunów) dziecka
ulica
numer domu/numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów dziecka – o ile je posiadają

matki
ojca

telefon do kontaktu
e-mail
telefon do kontaktu
e-mail

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do publicznych jednostek
prowadzących wychowanie przedszkolne4
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych 5

1. Pierwszy wybór
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedszkola)

2. Drugi wybór
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedszkola)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie – Prawo oświatowe (ustawie
o systemie oświaty) i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie.6

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryterium
Wielodzietność rodziny
kandydata
Niepełnosprawność
kandydata
Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie12

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie
kryterium do
oceny TAK*)

Oświadczenie7 o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie8 o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o niepełnosprawność lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne9
Orzeczenie o niepełnosprawność lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne10
Orzeczenie o niepełnosprawność lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne11
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu13 oraz
oświadczenie14 o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą15

*) jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
czwartej przy sformułowaniu kryterium, proszę napisać TAK i zgodnie z instrukcją kolumnie trzeciej
dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumnety16 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ...
IV. Informacja o spełnianie kryteriów ustalonych
w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kodeń.17

przez dyrektora

ZPO w

L.p.

Kryterium

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kodeń, uczęszczające już do tego
przedszkola
Dziecko obojga pracujących rodziców lub obojga rodziców uczący się w
systemie dziennym.
Dziecko spoza terenu Gminy Kodeń, które wcześniej uczęszczało do tego
przedszkola.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

2.
3.
4.

Kodniu

Zgłoszenie
kryterium do
oceny TAK*)

*) jeżeli chcemy, aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie
trzeciej, proszę napisać TAK i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego
kryterium.

1. Zgodnie z art. 131 ust. 4 – ustawy Prawo oświatowe, spełnianie przez kandydata kryteriów
określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane
oświadczeniami.
2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie
.................... .
Oświadczenia wnioskodawcy
1.
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym.18
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z
wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

..............................
data

.................................................................
czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica kandydata

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 59).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych formy wychowania
przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku – w tym przypadku Administratorem
Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

1

2

3

4

5

6

7

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o.,
postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zgodnie z art. 150 ust. 1 u.p.o., wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje
się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,
natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się
z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 u.p.o., do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.p.o., wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne).
Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 5 u.p.o., wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 u.p.o., w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.
Zgodnie z art. 150 ust. 6 u.p.o. 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". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wydane ze względu na niepełnosprawność lub 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
9
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
10
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
11
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
12
Zgodnie z art. 4 pkt 43 u.p.o. definicja samotnego wychowywania dziecka, 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. 13 Oryginał,
notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 - Kodeksu postępowania
administracyjnego odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
14
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt 8).
Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.
15
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015
r. poz. 332).
16
Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 u.p.o. do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów.
17
Zgodnie z art. 131 ust. 4 u.p.o., w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z
wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta.
18
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
8

