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REGULAMIN REKRUTACJI 

 do Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu na rok szkolny 2020/2021. 

 

1. Ogólne zasady rekrutacji:   

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,                   

poz. 59) do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 

gminy Jastrząb.   

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc 

w oddziałach przedszkolnych, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata, złożony odpowiednio do dyrektora Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu (zał.nr.2) -  dotyczy dzieci które po raz 

pierwszy będą zgłoszone do oddziałów przedszkolnych.  

 

Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci do oddziałów 

przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym, jeśli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.   

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale 

przedszkolnym  nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie składają 

jedynie deklarację potwierdzenia woli o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Jastrzębiu do którego dotychczas uczęszczało dziecko. Niezłożenie 

deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tymże oddziale przedszkolnym 

od dnia 1 września 2020 r. ( zał. 1a-czterolatki,    zał. 1b–pięciolatki,   

zał.1c–sześciolatki) 

   

2. Kryteria  rekrutacji,  liczba  punktów   oraz   dokumenty   potwierdzające   spełnianie 

danego kryterium: 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu określone są m.in. na podstawie  
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art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59  

oraz zgodne z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30.01.2020 r. 

 

O przyjęciu dziecka decyduje ilość uzyskanych punktów zawartych w kryteriach. 

Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji okaże się, że kandydaci uzyskali 

równorzędne wyniki lub pozostały wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego, na którym brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący 

Oddziały Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  

w Jastrzębiu.  

W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, o przyjęciu dziecka decyduje data wpływu 

wniosku                do sekretariatu szkoły.  

  

W przypadku rezygnacji kandydata do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce zajmie 

pierwsza osoba z największą ilością punktów. 

3. Niepotwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia skutkuje  rezygnacją z przyjęcia do oddziału  przedszkolnego. 

(zał. 3. -  dotyczy dzieci które po raz pierwszy będą zgłoszone do oddziałów 

przedszkolnych.) 

 

4. Miejsce załatwienia sprawy : 

Sekretariat Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

St
ro

n
a3

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

do Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Jastrzębiu – zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Jastrząb  

z dnia 30.01.2020 r. 

 

L.P Rodzaj czynności Terminy 

postępowania  

rekrutacyjnego 

Terminy 

postępowania  

 uzupełniającego 

1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Od 20.02.2020 r.          

do 28.02.2020 r.            

do godz. 15.00 

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola,  oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

  

Od 02.03.2020 r. 

do 20.03.2020 r. 

do godz.15.00 

Od 11.05.2020 r. 

do 22.05.2020 r. 

do godz.15.00 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 23.03.2020 r. 

do 25.03.2020 r. 

do godz.15.00 

Od 25.05.2020 r. 

do 28.05.2020 r. 

do godz.15.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

Do 27.03.2020 r. 

do godz.15.00 

Do 03.06.2020 r. 

do godz.15.00 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia. 

Od 30.03.2020 r. 

do 01.04.2020 r. 

do godz.15.00 

Od 04.06.2020 r. 

do 08.06.2020 r. 

do godz.15.00 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Do 03.04.2020 r. 

 do godz.15.00 

Do 20.08.2020 r. 

do godz. 15.00 

 

 

 
 


