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ZASADY  REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA 

W GORENICACH 

NA ROK  SZKOLNY  2021/2022 

 

 

 Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 

z 2021 r. poz. 4).). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378 oraz 2021 r. poz. 4).) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do 

publicznych przeszkoli, szkól i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)  

      4.  Zarządzenie Nr 0050.1512.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  

             z   dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

  1. Do Oddziału  Przedszkolnego  przyjmuje siędzieci sześcioletnie, które podlegają 

obowiązkowemu  rocznemu  przygotowaniu  przedszkolnemu oraz dziecko z 

odroczonym obowiązkiem szkolnym; 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

dotyczy dzieci sześcioletnich urodzonych w 2015 r. 

 
2.  Rodzice dzieci uczęszczających już  do Oddziału Przedszkolnego składają deklarację 

 o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale  Przedszkolnym w  

terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

  

 3.W miarę wolnych miejsc, będą przyjmowane:  

dzieci pięcioletnie urodzone w 2016 r. 

dzieci czteroletnie urodzone w 2017 r. 

       dzieci trzyletnie urodzone w 2018 r, 

 

 4.Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gorenic jest większa niż liczba 

wolnych miejsc w Oddziale Przedszkolnym, przeprowadza się postępowanie 

 rekrutacyjne. 

5.   Postępowanie rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

6.Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z załącznikami można pobrać ze 

strony internetowej szkoły: https://sp.gorenice.pl oraz w sekretariacie szkoły w 

godz. 8.00 – 15.00. 

7.Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech 

wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w 

porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Kolejność preferowanych 

przedszkoli musi być w każdym z trzech złożonych wniosków jednakowa. 
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8.Wniosek o przyjęcie  wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez 

       kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składa się  

w sekretariacie szkoły w terminie od 08 lutego 2021 r.  do 26 lutego 2021 r.  

do godz. 15.00. 

9.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 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. 

10.Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

11.  Komisja rekrutacyjna w okresie od 01 marca 2021 r. do 05 marca 2021 r. 

dokonujeweryfikacji wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i  

dokumentów spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

12.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 08 marca 

2021r.  godz. 14.00. 

13 . W terminie od dnia 08 marca 2021 r. do dnia 11marca 2021 r. do godz. 15.00 - 

rodzice kandydata zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego  

oświadczenia. 

14.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych nastąpi dnia 12 marca 2021  r.  

o godz. 14. 

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal  

dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania  

rekrutacyjnego. 

16.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  

następujące kryteria: 

1)   Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem 

szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola położonego  w odległości do 

3km od miejsca zamieszkania – liczba punktów 30. 

2)  Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również 

do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  – liczba 

punktów 10. 



3 

 

3)   Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało 

edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we 

wniosku – liczba punktów. 

4)  Miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, w którym 

zlokalizowane jest oddział przedszkolny  -  liczba punktów 2. 

5)  Dziecko przebywające w przedszkolu powyżej 2  godzin ponad podstawę 

programową – liczba punktów 4. 

17.Tryb odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: 

1) 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 Oddziału Przedszkolnego, komisja sporządza 

uzasadnienie w terminie 5 dni od złożenia wniosku przez rodzica; 

2) w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do dyrektora szkoły; 

3) dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.                                     

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.  

4) w przypadku dzieci 6 letnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego  oraz dzieci  3, 4 i 5 letnich objętych prawem do wychowania 

przedszkolnego, nie przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wskaże rodzicom publiczne przedszkole lub 

inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.  

 

 

                                                                                                   Dyrektor Szkoły 

                                                                                                      Ewa Karłowicz 
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                                         TERMINARZ REKRUTACJI 

 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

                         IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GORENICACH 

                                        W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Nazwa etapu Data od Data do 

Przyjmowanie wniosków kandydatów przystępujących 

do naboru 

08-02- 2021. 

 

26-02-2021 

godz.15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

08.03-2021 

godz.14.00 

 

 

 

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  w 

postaci pisemnego oświadczenia . 

08-03-2021 

 

11-03-2021 

godz.15.00 

 

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 12-03-2021 

 

 

 12-03-2021 

godz.14.00 

 

 

Przyjmowanie wniosków  kandydatów przystępujących 

do naboru w  rekrutacji uzupełniającej  

  29-03-2021 

 

 

06-04-2021 

godz. 15.00 

 

 

Publikacja wyników  13-04-2021 

godz. 14.00 

 

17-04-2021 

godz.15.00 

 

 

 

 

Potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia dla kandydatów 

zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 

13-04-2021 

 

17-04-2021 

godz.15.00 

 

 

Ogłoszenie  list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej  19-04-2021 

 

 

19-04-2021 

godz.14.00 

 

 

 

 

                                                                                       Dyrektor Szkoły 

                                                                                                    Ewa Karłowicz 

 

 


