
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GRABÓWCE 

 

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu. 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie 

biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie wskazanym przez 

dyrektora. 

2. W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola 

samorządowego niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza , rekrutacja odbywa się 

na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po 

raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do 

przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego 

zarezerwowane. 

 

3. Czynności dotyczące złożenia wniosku. 

 Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie 

papierowej. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu od 14 lutego 2019 r. lub 

ze strony internetowej Supraśl.pl 

 Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  

 Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem 

pierwszego wyboru. 

 Wniosek należy podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w 

przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola w terminie do 28 lutego w przedszkolu pierwszego wyboru 

spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. 

 Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów. 

 Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i 

potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w 

systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia 

wniosku. 

 przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego 

etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej. 

 

4. Kryteria naboru. 

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria 

ustawowe. 

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym 

przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 



uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria 

ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość – 10 punktów. 

 

a) wielodzietność rodziny kandydata, tj. kryterium dotyczące rodziny 

wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie 

tego kryterium jest  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

b) niepełnosprawność kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to: 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 

chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny 

wyrok sądu rodzinnego urzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

g) objecie kandydata pieczą zastępczą 

Spełnianie powyższego kryterium potwierdza dokument stwierdzający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2018 r. , poz. 998 ze 

zm.). 

Dokumenty wymienione w lit.: b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także 

w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

1) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria 

samorządowe 

a) pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie 

gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, 

pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt. 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia powyższych kryteriów jest 

zaświadczenie z zakładów pracy, zaświadczenie KRUS lub dowód opłacania 

składek KRUS, aktualny wpis do CEIDG, zaświadczenie ze szkoły lub szkoły 

wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym. 



b) pozostawanie samotnie wychowującego rodzica w zatrudnieniu, prowadzenie 

gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 

pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt. 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia powyższych kryteriów jest 

zaświadczenie z zakładów pracy, zaświadczenie KRUS lub dowód opłacania 

składek KRUS, aktualny wpis do CEIDG, zaświadczenie ze szkoły lub szkoły 

wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym. Oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka. 

c) pozostawanie jednego z rodziców kandydata zatrudnieniu, prowadzenie 

gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 

pobieranie nauki w systemie dziennym – 2 pkt. 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia powyższych kryteriów jest 

zaświadczenie z zakładów pracy, zaświadczenie KRUS lub dowód opłacania 

składek KRUS, aktualny wpis do CEIDG, zaświadczenie ze szkoły lub szkoły 

wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym. 

d) Kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji 

w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez 

rodzeństwo kandydata – 2 pkt. 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia powyższych kryteriów jest 

oświadczenie rodzica. 

e) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu przedszkola 

szkoły w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 1 pkt. 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia powyższych kryteriów jest 

zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu do szkoły w bieżącym roku 

szkolnym oraz oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły w 

roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

Liczba miejsc wolnych na rok 2019/2020 : 55 


