
 

Rekrutacja kandydatów do oddziałów przedszkolnych  

w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Michała Lengowskiego 

 w Rudzienicach w roku szkolnym 2015/2016 

  

1. Do oddziału wychowanie przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe                       

na obszarze Gminy Iława. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych 

na obszarze gminy Iława   niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym 

przeprowadza się pierwszy etap rekrutacji. 

 

I  Etap rekrutacji 

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Iława                

niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

3.  

Lp. Kryteria podstawowe 

wynikające z ustawy z dnia 6 

grudnia 2013 roku (Dz. U z 

2014 r. poz.7) 

Dokumenty potwierdzające 

spełnienie danego kryterium 

liczba 

punktów 

1.  wielodzietność 

rodziny kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

10 

2.  niepełnosprawność kandydata; Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

10 

3.  niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata; 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

10 

4.  niepełnosprawność 

obojga rodziców kandydata; 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

10 

5.  niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata; 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. 

10 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1#P1A6


6.  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 

10 

7.  objęcie kandydata pieczą 

zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny systemie pieczy 

zastępczej. 

10 

  

II Etap rekrutacji  

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział 

przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za spełnienie 

poszczególnych kryteriów zgodnych z Uchwałą nr IV/23/2015 Rady Gminy Iława. 

 

Lp. Treść kryterium Dokumenty potwierdzające 

spełnienie danego kryterium 

Liczba 

punktów 

1.  Dziecko objęte obowiązkiem 

rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub odroczone 

od spełnienia obowiązku 

szkolnego 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o tym, że kandydat jest 

objęty obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub że 

podlega odroczeniu od spełnienia 

obowiązku szkolnego 

(wzór oświadczenia- załącznik nr 1 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

8 

2.  Dziecko, które w następnym 

roku szkolnym będzie objęte 

obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o tym, że kandydat w 

następnym roku szkolnym będzie 

objęte obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

(wzór oświadczenia - załącznik nr 2 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

8 

3.  Dziecko, którego rodzeństwo 

realizuje wychowanie 

przedszkolne lub obowiązek 

szkolny w Samorządowej 

Szkole Podstawowej im. 

Michała Lengowskiego  

w Rudzienicach  

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów odnośnie tego, że kandydat 

posiada  rodzeństwo aktualnie 

realizujące wychowanie przedszkolne 

w danym przedszkolu , oddziale 

przedszkolnym, innej formie 

wychowania przedszkolnego lub 

1 



realizuje obowiązek szkolny w 

Samorządowej Szkole Podstawowej 

im. Michała Lengowskiego  

w Rudzienicach 

(wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

4.  Dziecko obojga 

rodziców/opiekunów prawnych 

pracujących lub studiujących 

 w systemie stacjonarnym 

( kryterium stosuje się również 

do pracującego lub studiującego 

rodzica/opiekuna prawnego 

samotnie wychowującego 

dziecko) 

Oświadczenie obojga  rodziców/ 

opiekunów prawnych o tym, że oboje 

rodzice/ opiekunowie prawni 

kandydata pozostają w zatrudnieniu lub 

ze studiują w systemie stacjonarnym . 

(wzór oświadczenia - załącznik nr 4 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

2 

5.  Przewlekła choroba w rodzinie Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata w przedmiocie 

tego, że w rodzinie występuje 

przypadek przewlekłej choroby lub 

zaświadczenie od lekarza  

(wzór oświadczenia - załącznik nr 5 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

2 

6.  Dziecko z rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów, że rodzina kandydata jest 

objęta nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny  

(wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do 

uchwały, druk do pobrania w szkole) 

 

2 

 

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziałów 

przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dzieci                    

z obszaru gminy, oddziały przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami.                   

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy postępowania rekrutacyjnego 

stosuje się odpowiednio jak wyżej. 

 

 

 

 

 



6.Terminy składania dokumentów 

 

Lp. Nazwa dokumentu Termin 

1.  Deklaracje składane przez rodziców/prawnych opiekunów 

dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych  w 

danym roku szkolnym o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w następnym roku szkolnym 

 17 - 23 marca 2015r.  

2.  Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych 

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Michała 

Lengowskiego  w Rudzienicach wraz z wymaganymi we 

wniosku dokumentami. 

 od 24  marca  

 do 10 kwietnia 2015r 

 

 

7  Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

Lp. Etap postępowania rekrutacyjnego Termin 

1.  I etap – wybór kandydatów na podstawie kryteriów zawartych 

w art. 20c ust 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

11-15 kwietnia 2015r. 

2.  II etap – wybór kandydatów na podstawie kryteriów 

zawartych w art. 20 c ust 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

16 - 17 kwietnia 2015r. 

3.  Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów spoza obszaru 

gminy, jeżeli oddziały przedszkolne dysponują wolnymi 

miejscami 

20 - 24 kwietnia 2015r.  

4.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

27 kwietnia 2015r. 

 

5.  Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia od decyzji odmownej  

do 6 maja 2015r. 

 

6.  

Sporządzenie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną na 

wniosek rodzica dziecka niezakwalifikowanego 

w terminie 5 dni od daty 

złożenia przez rodzica  

wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia 

7.  

Odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez rodzica  

uzasadnienia sporządzonego 

przez komisję rekrutacyjną 

8.  Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły  odwołania rodzica od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

 

w terminie 7 dni od daty 

otrzymania odwołania 

 

8. Termin postępowania uzupełniającego  

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie od 24 do 31 sierpnia 2015r. 

 (w przypadku gdy placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami). 

 


