
 
  Regulamin rekrutacji dzieci 

do oddziałów przedszkolnych  
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 

na rok szkolny 2019/2020 
 

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych  określają: 
 

1.  Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r – ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póżn. zm. ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. ( Dz. U. z 2017r 

poz. 610 ). 

3. Uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu nr V/38/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz 

z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów  na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których 

organem prowadzonym jest gmina Jastrząb.  

4. Zarządzenie Wójta Gminy  Jastrząb nr 16 /2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów na rok szkolny 2019/20120  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych  prowadzonych przez  Gminę 

Jastrząb.  

 

                                                                         § 1 

Postępowanie rekrutacyjne do  oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny 

rok szkolny na wolne miejsca. 

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  corocznie składają na 

kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tych oddziałach 

przedszkolnych , zał nr 1 a i zał nr 1 b. 

 

§ 2 

Oddziały przedszkolne prowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko 

sześcioletnie ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 
 § 3 

Podstawą przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych jest wniosek o przyjęcie dziecka, który 

może być pobrany drogą elektroniczną ze strony:   www.jastrzab.edu.pl lub bezpośrednio w szkole 

– zał nr 2. 

 

 



§ 4 

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 

 

I Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych  

na rok szkolny 2019/2020 

 od 20 lutego do 28 lutego 2019r. – złożenie potwierdzenia o kontynuacji przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, 

 od 1 marca do 29 marca 2019r.– złożenie w  szkole pierwszego wyboru podpisanego 

wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

rekrutacyjnych, 

 od 1 kwietnia do 3 kwietnia 2019r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 do 8 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

 od 9 kwietnia do 12 kwietnia 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, 

 do 18 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

 

 

II Terminy postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych  

na rok szkolny 2019/2020 

 od 6 maja do 10 maja 2019r.– złożenie w  szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku 

o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, 

 od 13 maja do 10 maja 2019r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 do 21 maja 2019r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

 od 22 maja do 27 maja 2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w formie pisemnego oświadczenia, 

 do 20 sierpnia 2019r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

 

 



§ 5 

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające 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. 

 

2. Jeżeli liczba dzieci spełniające poniższe kryteria jest większa niż liczba miejsc w oddziale 

przedszkolnym, o przyjęciu do oddziału przedszkolnego będą decydowały kryteria określone  

przez Komisję Rekrutacyjną. 

1)  Oboje rodzice /rodzic samotnie wychowujący kandydata ( opiekunowie prawni) świadczą 

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą lub 

posiadają gospodarstwo rolne lub studiują / uczą się w systemie stacjonarnym  – 10 pkt, 

2) Jeden z rodziców ( opiekunów prawnych ) prowadzi działalność gospodarczą lub posiada 

gospodarstwo rolne lub studiuje / uczy się w systemie stacjonarnym  – 8 pkt, 

3) Zadeklarowany przez rodziców /rodzica samotnie wychowującego kandydata (opiekunów 

prawnych ) czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym wynosi powyżej 5 godzin  –  

4 pkt za każdą godzinę powyżej 5 godzin dziennie (oddział 3-4 latków), 

4)  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 

 w Jastrzębiu– 6 pkt. 

 

                                                              § 6 
1. W sytuacji gdy kilkoro dzieci uzyska taki sam rezultat punktowy decydujący o przyjęciu do 

oddziału przedszkolnego  komisja weźmie pod uwagę kolejność wpłynięcia wniosków.  

 
§ 7 

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego  na podstawie przyznanych punktów 

podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły  odrębnym zarządzeniem. 
2. W sytuacji dostępności wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego zostają przyjęte wszystkie 

chętne dzieci. 
3. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

 



4. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego.  
 

                                                                    § 8 

1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Jastrząb  może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb 

mieszkańców Gminy. 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane będą także według kryteriów 

określonych w   § 5 ust 1,2,3 

 

§ 9 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z  harmonogram i stanowiącym -  zał nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 

 
§10 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje procedura odwoławcza 

zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty: 

1. W ciągu 7 dni od daty wywieszenia do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzice/ opiekunowie prawni mogą wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 5 dni od daty złożenia powyższego wniosku, Komisja Rekrutacyjna sporządza 

uzasadnienie. 

3. W terminie do 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzice kandydata mogą złożyć pisemne 

odwołanie od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły. 

4. W ciągu 7 dni Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie  i przesłać rodzicom 

pisemną odpowiedź z uzasadnieniem 

5. Od decyzji Dyrektora służy odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

 

 
……………..…………………… 

 ( podpis dyrektora szkoły ) 



Załącznik 1a (czterolatki) 
Jastrząb, dnia ………………………………..                                         Rekrutacja  na rok szkolny 2019/2020 

 
 

 

POTWIERDZENIE WOLI 
kontynuowania wychowania przedszkolnego 

 
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym  2019/2020 w Oddziale 
Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej  im. T. Kościuszki w Jastrzębiu przez moje 
dziecko: 
 

..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka 

 
 
        
…………………………………………………………………………………                    

                    numer PESEL dziecka                                                                              miejsce i data urodzenia dziecka 
 
Deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w następującym 
zakresie godzin: 
                                            od godz.  …..…………..…………... do godz. ………….……………………. 
 
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców proszę o wypełnienie danych 
teleadresowych 
 
 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
……………………………………………………………………..       ......…………………………………………… 
                  kod pocztowy,  miejscowość  zamieszkania                                                                           ulica, nr domu/nr mieszkania          
                                                                                   
 
DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………………… 
           imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego                                      nr telefonu                             e-mail 
 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………….………  
           imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                             nr telefonu                             e-mail 
 
 
 
…………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………… 
             miejscowość                                                                                                                               ulica, nr domu, nr mieszkania 
 
 
                                                    
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
    
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli kontynuowania 
edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego dziecko 
uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję 
dobrowolnie.  
 
Jednocześnie zobowiązuję się do bezzwłocznej aktualizacji w formie pisemnej wszystkich zaistniałych zmian            
w wyżej wymienionym zakresie danych. 
 
 
...............................................    .......................................................    .............................................   
         Data przyjęcia deklaracji                                         podpis matki/ opiekuna prawnego                                 podpis ojca /opiekuna prawnego 
            (wypełnia placówka)                                                                   

 
 

           



Załącznik 1b (pięciolatki) 
Jastrząb, dnia ………………………………..                                                Rekrutacja  na rok szkolny 
2019/2020 
 

 

POTWIERDZENIE WOLI 
kontynuowania wychowania przedszkolnego 

 
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym  2019/2020 w Oddziale 
Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej  im. T. Kościuszki w Jastrzębiu przez moje 
dziecko: 
 

..................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka 

 
 
        
…………………………………………………………………………………..… 

                         numer PESEL dziecka                                                                              miejsce i data urodzenia dziecka 
 
Dziecko będzie korzystać z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w zakresie godzin: 800 - 1300 

 
Potrzebna będzie opieka świetlicowa w następującym zakresie godzin: 
 
od godz.  …..…………..…………... do godz. ………….……………………. 
 
 
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców proszę o wypełnienie danych 
teleadresowych 
 
 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
……………………………………………………………………..       ......………………………………………… 
                  kod pocztowy,  miejscowość  zamieszkania                                                                          ulica, nr domu/nr mieszkania          
                                                                                   
 
DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………………… 
           imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego                                         nr telefonu                             e-mail 
 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………….……… 
           imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                            nr telefonu                             e-mail 
 
 
 
…………………………………………………………………………………     ………………………………………………………………… 
               miejscowość                                                                                                            ulica, nr domu, nr mieszkania 
                     
                                                    
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
    
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym potwierdzeniu woli kontynuowania 
edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019. Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego dziecko 
uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję 
dobrowolnie.  
 
Jednocześnie zobowiązuję się do bezzwłocznej aktualizacji w formie pisemnej wszystkich zaistniałych zmian            
w wyżej wymienionym zakresie danych. 
 
 
...............................................    .......................................................    .............................................     
         Data przyjęcia deklaracji                                         podpis matki/ opiekuna prawnego                                 podpis ojca /opiekuna prawnego 
            (wypełnia placówka)                                                                                      

           



           
 

  Zał nr 2 do Regulaminu rekrutacji 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

 do oddziału przedszkolnego 
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 

   (   3-4 latki,    5-latki,    6-latki    )* 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

Dane osobowe dziecka 

1. Imię/imiona   

2.  Nazwisko   

3. Data  urodzenia   

4. Miejsce  urodzenia  

5. PESEL kandydata  

Dane osobowe rodziców /prawnych opiekunów* 

 Dane matki / opiekunki prawnej ojca  / opiekuna prawnego 

6. Imię / /imiona   

7. Nazwisko / nazwiska   

8. Adres stałego 
meldunku 

kod pocztowy  kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

ulica   ulica   
numer domu/ 

numer mieszkania  numer domu/ 
numer mieszkania  

9. Adres miejsca 
zamieszkania  

kod pocztowy  kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

ulica   ulica   
numer domu/ 

numer mieszkania  numer domu/ 
numer mieszkania  

10. Adres  e - mail   

11.  Numer telefonu   

 
Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

(Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem 
 dziecka z listy ). 

 
 

……………………….. 
(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………… 
(podpis matki) 

 
 

……………………………………… 
(podpis ojca) 



*Niepotrzebne skreślić 

 
*Niepotrzebne skreślić 
 

Informacje dodatkowe 

12. Pobyt dziecka w godzinach 
dotyczy 3-4 latków)             od           do 

13. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach 
religii TAK* NIE* 

14. Dziecko z orzeczeniem lub opinią PPP TAK* NIE* 

Informacje o  dziecku 

15. 

Alergie 
 
 
Choroby  przewlekłe 
 
 
Wady rozwojowe 
 

 
..……………………………………………………………

………………………………………………………............ 
 

….…………………………………………………………
…………….…..…………………………………………… 

 
………………………………………………………………
…………….……………………………………………… 

 

16. 

 
Spostrzeżenia rodziców dotyczące 
zainteresowań, zdolności dziecka lub 
trudności, specjalnych potrzeb. 
 

………………………………………………………………
……....………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

17. 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka  
z oddziału przedszkolnego wymienione 
pełnoletnie osoby( poza rodzicami/prawnymi 
opiekunami) 

 

1. …………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………. 
 

                     ………………………………………………                 
                                                         (podpisy rodziców) 

18. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 wyjazdach i wycieczkach organizowanych 
przez oddziały przedszkolne 

                            
 

………………………………………………                 
                                              (podpisy rodziców) 

19. 

Wyrażam zgodę na publikowanie informacji  
i fotografii mojego dziecka związanych  
z działalnością oddziałów przedszkolnych 
(gazetka, strona internetowa) 

 
 
                            

………………………………………………                 
                                              (podpisy rodziców) 

20. 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* 
zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka uczęszczającego 
do oddziału przedszkolnego przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jastrzębiu, a także  
moich w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia 
oraz dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej 
działalności  oddziału przedszkolnego 

 
………………………………………………                 

                                              (podpisy rodziców) 



 

 

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe 
 i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej 
tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty 
potwierdzające spełnianie tego kryterium 

  
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

Zgłoszenie 
kryterium  
do oceny  
Tak*) 

21. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
  

22. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 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 2018 r. poz. 511 
ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

23. Niepełnosprawność  
jednego z rodziców 
kandydata 

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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z 
dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
rodzica kandydata 

 

24. Niepełnosprawność  
obojga rodziców 
kandydata 
 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia 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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z 
dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
rodzica kandydata 

 

25. Niepełnosprawność  
rodzeństwa 
kandydata  

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 2018 r. poz. 511 ze zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

26. Samotne 
wychowywanie 
kandydata  
w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub 
wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  
przez rodzica kandydata 

 

27. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) 

 

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………………… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o spełnianiu dodatkowych kryteriów  
określonych w Uchwale nr V/38/2019 Rady Gminy Jastrząb 
 i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie piątej tego 
kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające 
spełnianie tego kryterium 

  
 

Kryterium 
 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

Liczba 
punktów 

Zgłoszenie 
kryterium 
do oceny  
Tak*) 

28. Oboje rodzice /rodzic samotnie 
wychowujący kandydata (opiekunowie 
prawni) świadczą pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy lub prowadzą 
działalność gospodarczą lub posiadają 
gospodarstwo rolne lub studiują / uczą 
się w systemie stacjonarnym  – 

Zaświadczenie z  zakładu pracy  
o zatrudnieniu, aktualny wpis do 
w przypadku prowadzenia 
gospodarstwa rolnego – decyzja  w 
sprawie wymiaru podatku / nakaz 
płatniczy /, zaświadczenie  
z placówki edukacyjnej. 
 

10 pkt,  

29. Jeden z rodziców ( opiekunów 
prawnych ) prowadzi działalność 
gospodarczą lub posiada gospodarstwo 
rolne lub studiuje / uczy się w systemie 
stacjonarnym   

Zaświadczenie z  zakładu pracy  
o zatrudnieniu, aktualny wpis do 
w przypadku prowadzenia 
gospodarstwa rolnego – decyzja  
w sprawie wymiaru podatku / nakaz 
płatniczy /, zaświadczenie  
z placówki edukacyjnej.. 
 

5 pkt  

30. Dotyczy oddziału 3-4 latków 
Zadeklarowany przez rodziców /rodzica 
samotnie wychowującego kandydata 
(opiekunów prawnych ) czas pobytu 
dziecka w oddziale przedszkolnym 
wynosi powyżej 5 godzin  – 4 pkt za 
każdą godzinę powyżej 5 godzin 
dziennie. 
 

Oświadczenie rodziców / rodzica 
samotnie wychowującego kandydata / 
opiekunów prawnych o planowanym 
pobycie dziecka w oddziale 
przedszkolnym 

4 pkt  
za każdą 
godzinę 
powyżej 
5 godzin 
dziennie  

 

31. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. 
Kościuszki w Jastrzębiu. 

Oświadczenie rodziców / rodzica 
samotnie wychowującego kandydata / 
opiekunów prawnych o uczęszczaniu 
rodzeństwa  kandydata do  Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 
w Jastrzębiu w roku szkolnym, 
którego dotyczy rekrutacja. 
 

6 pkt.  

Do wniosku dołączam  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………………… 



 

 
 
 

Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty potwierdzające 
spełniania kryteriów rekrutacji powinny być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej poprzez 
podpisanie klauzuli >>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia<<”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

POUCZENIE: 
Oświadczenia wnioskodawcy: 
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
 
 

                                                       ………………………………………………                  
                                                           (podpisy rodziców) 

 



 
 

Zał nr 3 do Regulaminu rekrutacji 
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM T. KOŚCIUSZKI  

W JASTRZĘBIU 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
 

Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 
Termin w 

postępowaniu 
uzupełniającym 

 

 
RODZAJ CZYNNOŚCI 

 
od 20. 02. 2019r. 
do 28. 02. 2019r. 

 
 

 
Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu do którego 
dziecko uczęszcza 

 
 
 

od 01. 03. 2019r. 
do 29. 03. 2019r. 

 
 
od 06. 05. 2019r. 
do 10. 05. 2019r. 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
 

od 01 .04. 2019r. 
do 03. 03. 2019r. 

 
od 13. 05. 2019r. 
do 16. 05. 2019r. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz          
z dokumentacją potwierdzającą spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

do 08. 04. 2019r. 
 

do 21. 05.2019r. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
 

 
od 09. 04. 2019r. 
do 12. 04. 2019r. 

 
od 22. 05. 2019r. 
do 27. 05. 2019r. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 

 
 

do 18. 04. 2019r 
 

do 20. 08. 2019r 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 
 


