
ZASADY I KRYTERIA  NABORU UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH 

Podstawa prawna: 

 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

 UCHWAŁA NR XXVII/286/17 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Postomino 

 ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
Gmina Postomino jest organem prowadzącym. 

 
1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 3 lata.  
2. Obowiązek przedszkolny dotyczy dzieci , które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat- dla tych dzieci 

przedszkole jest obowiązkowe 
3. Rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola w SP Staniewicach  wypełniają deklarację  kontynuacji ; 

załącznik 1/OP 
4. Rodzice dzieci, które dopiero zaczną chodzić do przedszkola wypełniają załącznik 2/OP 
5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do oddziałów 

przedszkolnych. 

 Rodzaj czynności Termin postępowania 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 1 marca 2021 r. do 31 
marca 2021 r. 

od 24 maja 2021 r. do 28 
maja 2021 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 kwietnia 2021 r. do 
14 kwietnia 2021 r. 

od 31 maja 2021 r. do 8 
czerwca 2021 r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i  andydatów niezakwalifikowanych. 

15 kwietnia 2021 r. 9 czerwca 2021 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia 

od 16 kwietnia 2021 r. 
do 26 kwietnia 2021 r. 

od 14 czerwca 2021 r. do 
18 czerwca 2021 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych. 

27 kwietnia 2021 r.. 21 czerwca 2021 r. 

 
6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do przedszkola dziecka jest większa niż liczba wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument 

potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1. 

oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują 

lub prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w 

trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica 

pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub 

uczącego się w trybie dziennym, który samotnie 

wychowuje kandydata 

4 
Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna). 

2. 
kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danego 

przedszkola lub szkoły, w obwodzie której ma siedzibę 

przedszkole 

4 
Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna). 

 
7. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów 

decyduje data wpływu wniosku. 
8. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 4 

decyduje data złożenia wniosku. 
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