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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1.4310.2017 

Dyrektora Przedszkola nr 5im. Przyjaciół Bohaterów Bajek 

  w Łaziskach Górnych 

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek  

w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2017/2018 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone w latach 2014 -2012), 

zamieszkałe w Łaziskach Górnych. 

2. Rodzice dziecka urodzonego w 2015r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w trakcie roku 

szkolnego 2017/2018, dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli przedszkole będzie 

dysponowało wolnymi miejscami. 

3. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora przedszkola. 

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach ustalonych przez Burmistrza Miasta 

Łaziska Górne: 

L.p. Rodzaj czynności Termin 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

1.  Składanie wniosków wraz z załącznikami 13 – 28 kwietnia 2017r. 14 – 20 czerwca 2017r. 

2.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola 

02 – 09 maja 2017r. 21 – 22 czerwca 2017r. 

3.  
Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

12 maja 2017r. 23 czerwca 2017r. 

4.  
Złożenie oświadczenia woli wyboru 
danej placówki - podpisanie umów na 
świadczenie usług przez przedszkole  

15 – 17 maja 2017r. 26 – 27 czerwca 2017r.  

5.  
Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

18 maja 2017r. 28 czerwca 2017r. 

6.  
Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

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

7.  

Przygotowanie i wydanie przez 
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka 

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

8.  

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

9.  

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania  od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
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5. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub 

mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 

i przyjętych w rekrutacji do przedszkola. 

6. Rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2014, które obecnie uczęszczają do przedszkola, 

składają  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 

szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie od 6 kwietnia                               

do 12 kwietnia 2017 roku do godz.15.30). 

7. Rodzice dzieci urodzonych w roku 2011, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają  

wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do  której 

obwodowo należy dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

kolejnym roku szkolnym (w terminie wskazanym w pkt.6) lub podjęciu przez nie nauki w 

klasie I obwodowej szkoły podstawowej (w terminie od 13 kwietnia do 28 kwietnia 2017 

roku w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko lub w szkole podstawowej). Dla 

dzieci z obwodu SP3 tworzy się oddziały w SP1. 

8. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek 

rodziców dziecka. 

9. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów 

przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci  z określonego rocznika. 

10. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich  preferencji w porządku                

od najbardziej do najmniej preferowanej. W przypadku złożenia  wniosków do dwóch                   

lub trzech placówek w punkcie 3 wniosku należy wpisać te placówki  w tym samym porządku. 

11. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:  

1) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem nr 1) o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, 

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców 

kandydata, 

4) orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców 

kandydata, 

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata, 

6) dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód                     

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem nr 2)                          

o samotnym   wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie                   

z jego rodzicem, 

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia             

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,  

8) zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy rodziców, wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej, zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki przez rodziców                           

w systemie dziennym.  

9) oświadczenie rodziców o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej                      

lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego (zgodnie z ustalonym wzorem nr 3), 

10) oświadczenie rodziców, że dane przedszkole jest przedszkolem najbardziej preferowanym 

(zgodnie z ustalonym wzorem nr 4), 
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11) oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania                         

do Przedszkola nr 5 im. Przyjaciół Bohaterów Bajek (zgodnie z ustalonym wzorem nr 5), 

12) oświadczenie rodziców o korzystaniu w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku                           

ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z ustalonym wzorem nr 6), 

13) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w roku poprzedzającym rok, na który odbywa się 

postępowanie rekrutacyjne do publicznego żłobka (zgodnie z ustalonym wzorem nr 7). 

12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12, są składane są w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu, albo w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata i powinny być wystawione 

w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata                          

do przedszkola.  

13. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów ustawowych i kryteriów zgodnych                        

z Uchwałą  Nr XXIV/239/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017r.                   

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie  postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2017r. poz.1190) jest 

nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat 

danego kryterium nie spełnia. 

14. Art. 155 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (DzU.2017.59) wprowadza 

możliwość podania innych danych w celu  zapewnienia dziecku podczas pobytu                              

w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania  oraz metod pracy opiekuńczo-

wychowawczej. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. 

15. Zgodnie z art. 4 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (DzU.2017.59)  

ilekroć w zasadach rekrutacji jest mowa o: 

1) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

2) samotnym wychowywaniu dziecka –oznacza to 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. 

16. Rodzic lub opiekun prawny chcący skorzystać z preferencji, o których mowa w zasadach   

rekrutacji, powinien do wniosku dołączyć dokumenty, wymienione w pkt.12, potwierdzające 

określone sytuacje rodzinne.  

17. 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" 

(art. 150 ust.6 ustawy – Prawo oświatowe). 

18. Wniosek rodzica rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. 

19. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  

1) żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte               

w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), 

2) zwrócić się do Burmistrza Miasta Łaziska Górne o potwierdzenie okoliczności zawartych                  

w oświadczeniach. 
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20. Burmistrz Miasta Łaziska Górne w celu potwierdzenia okoliczności zawartych                                        

w oświadczeniach: 

1)  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, 

2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, 

3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka. 

21. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu,  komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 

potwierdzone. 

22. Na podstawie spełnianych przez  kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna 

ustala kolejność przyjęć wg uzyskanej punktacji. 

23. Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

(DzU.2017.59) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się 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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość 10 punktów. 

24. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego nie przyniesie  rozstrzygnięcia, 

przeprowadza się kolejny - drugi etap postępowania, w którym brane są  pod uwagę 

kryteria, zgodne z Uchwałą Nr XXIV/239/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia                       

21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

posterowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2017r. 

poz.1190) 

1) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu na umowę o pracę                              

lub wykonywanie przez nich pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,                               

lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności  

gospodarczej, lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym, wartość 10 

punktów, 

2) przedszkole jest przedszkolem najbardziej preferowanym, wartość 10 punktów, 

3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało uczęszczanie do danego przedszkola , 

wartość 5 punktów, 

4) kandydat z rodziny korzystającej w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku                           

ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, wartość  3 punkty, 

5) kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rekrutację do żłobka, wartość 1 punkt.  

25. W kryteriach II etapu uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające 

pogodzeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzające dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa. 
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26. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,                     

w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

27. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu                

do przedszkolu, poprzez podpisanie umowy na usługi oferowane przez przedszkole. 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania 

dziecka do przedszkola. 

28. Komisja rekrutacyjna: 

1) przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice                 

w wyznaczonym terminie podpisali umowę z dyrektorem na świadczenie usług w roku 

szkolnym 2017/2018, 

2) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                             

do przedszkola. 

29. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

2) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej               

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

3) na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola 

Violetta Tomecka 


