
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych  

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 

na rok szkolny 2023/2024 

 

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych  określają: 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r : art. 154 ust.1 pkt 2 – ( Dz. U. z 2021r. 

poz. 1082 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. Zarządzenie Burmistrza Jastrzębia nr 2 /2023 z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie: ustalenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024  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 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 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 do niniejszego regulaminu. 

§ 4 

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych  

na rok szkolny 2023/2024 

 

1. od 6 lutego 2023r. do 17 lutego 2023r. do godz. 1500 – złożenie deklaracji  

o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-01-2016&qplikid=1#P1A6


2. od 20 lutego 2023r.  do 8 marca 2023 r.  do godz. 1500  – złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

3. od 9 marca 2023r. do 13 marca 2023 r. do godz. 1500  - weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz  

z dokumentacją potwierdzającą  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

4. do 15 marca 2023 r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

5. od 16 marca 2023 r. do 20 marca 2023 r. do godz. 1500 - potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,  

6. do 22 marca 2023 r. do godz. 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

7. O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej 

szkoły oraz przez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole,  

8. Informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu   

48 62 84 031.  

§ 5 

Termin postępowania uzupełniającego 

 

1. od 8 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

2. od 22 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r do godz. 1500  -  weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

3. do 30 maja  2023 r. do godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

4. od 31 maja  2023 r. do 2 czerwca  2023 r.  do godz. 1500 - potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,  

5. do 30 czerwca 2023 r. do godz. 1500 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego  w szkole podstawowej 

6.  

 



§ 6 

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) w szkole  obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata  – 10 pkt, 

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu  – 10 pkt, 

3) miejsce pracy rodzica(ów) opiekuna(ów) prawnych kandydata należy do obwodu danej szkoły – 

10 pkt, 

4) w obwodzie szkoły podstawowej  zamieszkują krewni dziecka (dziadek, babcia) wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki  – 8 pkt 

 

§ 7 

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

oddziału przedszkolnego  komisja weźmie pod uwagę kolejność wpłynięcia wniosków.  

 

§ 8 

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.  

 

 

 



§ 9 

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   § 6  

 

§ 10 

Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia swojego dziecka do oddziału przedszkolnego przy 

Publicznej Szkole podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu-  zał. nr 3 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§11 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z  harmonogram  stanowiącym -  zał. nr 4 do 

niniejszego regulaminu. 

§12 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje procedura odwoławcza 

zgodnie z art. 20zc ust. 6-9 Ustawy o systemie oświaty i art. 158 ust 6,7,8,9 Ustawy Prawo 

Oświatowe( Dz. U. z  2021r. poz 1082  z póź. zm.): 

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 )



 


