
 

Regulamin rekrutacji dzieci do 

punktów przedszkolnych / oddziałów przedszkolnych 

w Szkole Podstawowej w Starym Widzimiu wraz ze Szkołą Filialną w Adamowie 

na rok szkolny 2015/2016 

 

& 1 

Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz. 7) 

 

& 2 

1. Do punktów przedszkolnych / oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 

3-5 lat. 

2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu 

naboru  

naborp-k.vulcan.net.pl/gminawolsztyn  firmy VULCAN. 

3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

a) Rodzice dzieci uczęszczających już do PP/OP corocznie składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w określonym 

terminie. 

b) Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w PP/OP przeprowadza się elektronicznie na 

wolne miejsca przewidziane w nowym roku szkolnym. 

c) Wniosek o przyjęcie do PP/OP rodzic może złożyć do nie więcej niż trzech wybranych 

publicznych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych 

przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

d) Rodzice dzieci 3 – 5- letnich składają wnioski w terminie od 16 marca do 31 marca 

danego roku. Dzieci 5-letnie będą realizowały roczne przygotowanie przedszkolne. 

e) W terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego w budynku szkoły oraz na 

stronie internetowej placówki umieszczone będą listy dzieci przyjętych do PP/OP od 

1 września. 

4. Kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę przy naborze na nowy rok szkolny: 

a) wielodzietność rodziny kandydata 

b) niepełnosprawność  kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

5. Kryteria „samorządowe” 

a) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2014/2015 do 

przedszkola, do którego został złożony wniosek 

b) pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym 

c) rok urodzenia kandydata 2010- podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu 

d) zamieszkanie kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole pierwszego 

wyboru ma swoją siedzibę 

e) odprowadzanie podatku dochodowego przez Rodziców kandydata w gminie Wolsztyn 

f) uzyskanie dochodu na osobę w Rodzinie kandydata nie przekraczającego 100% kwoty, 

o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dn.28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych 



6. Po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci na nowy rok szkolny do PP/OP, rodzice są 

zobowiązani w terminie do 31 maja danego roku zawrzeć z dyrektorem umowę na 

korzystanie z usług przedszkola. 

& 3 

1. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej: 

a)  posiedzenie Komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego, 

b) Komisja rozpatruje wnioski o przyjęcie dziecka do PP/OP zgodnie z kryteriami 

ujętymi w niniejszym regulaminie, 

c) w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący, 

d) Komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listę dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

& 4 

W przypadku nie przyjęcia dziecka do PP/OP rodzice / prawni opiekunowie / mogą złożyć 

pisemne odwołanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu w terminie 14 dni 

od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie w terminie 5 dni od dnia złożenia odwołania przez 

rodziców/ prawnego opiekuna / kandydata. 

& 5 
1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie 

internetowej szkoły. 

& 6 

Dokumentacja dotycząca naboru do PP/OP na nowy rok szkolny: 

1)   oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

2)   oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 

3)   wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok 2015/2016 w formie elektronicznej i 

pisemnej 

4)  zaświadczenie o zatrudnieniu 


