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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  

Szkoły Podstawowej Baranowie nr  27/WD/2019/2020  

z dnia 3 lutego 2020 r. 
 

 

 

REGULAMIN 

 rekrutacji i przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej w Baranowie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

Podstawa prawna:  

 
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

3. Uchwała Nr XXXII/7/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2018r. w sprawie określenia 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołajki oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznawania tym kryteriom liczby punktów. 

4. Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki. 

 

§ 1 

 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 

 określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu; 

 ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny; 

 przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających  

spełnianie kryteriów istotnych przy rekrutacji; 

 potwierdzenie danych osobowych dzieci 6-letnich przez rodziców; 

 powołanie Komisji Rekrutacyjnej; 

 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej; 

 ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny. 

 

§ 2 

 

Ustalenia ogólne 

 

1. Ustala się liczbę dzieci w oddziale do 20 ze względu na warunki lokalowe. 

2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 
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3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego w miarę 

wolnych miejsc w oddziale. 

§ 3 

 

Kryteria kandydatów 

 

1. Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baranowie prowadzonej przez 

Gminę Mikołajki przyjmowane są dzieci 5-cio i 6-cio letnie, zamieszkałe na obszarze gminy 

Mikołajki. 

2.  Dzieci 4-letnie  mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, a pobyt młodszych dzieci nie będzie 

kolidował z obowiązkiem realizowanym przez dzieci 6 – letnie. 

 

§ 4 

 

Zasady pracy komisji rekrutacyjnej 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2.  Komisja rekrutacyjna przeprowadzająca postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 

nauczycieli szkoły podstawowej, którzy z racji swoich obowiązków mogą zapewnić 

prawidłowe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.  

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  

 dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;  

 osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym 

do danej szkoły.  

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się 

z wnioskami o przyjęcie do szkoły oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.  

8. Z posiedzeń komisji sporządzony zostaje protokół.  
9. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dołącza się listę 

kandydatów oraz informacje, o których mowa w §10 ust. 1 rozporządzenia MEN 

 

§ 5 

 

Sposoby ogłaszania rekrutacji 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie stosując zasadę powszechnej dostępności 

ogłasza rekrutację w następujących formach:   

 na tablicy ogłoszeń dla rodziców,   

 na stronie internetowej szkoły. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka złożony w oddziale przedszkolnym. Załącznik nr 1 

3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy niż liczba 

wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, kandydaci mogą być przyjęci po 
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przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem kryteriów 

ustawowych. 

§ 6 

 

Kryteria ustawowe 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria, tzw. Kryteria ustawowe: 
 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

2. Kryteria brane są pod uwagę łącznie i maja taką samą wartość po 30 pkt. każde. 

 

§ 7 

 

Dokumentacja rekrutacyjna 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, które rodzice/prawni 

opiekunowie dołączają do wniosku: 

 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

 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 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511). 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). 

 

2. Dokumenty, o których mowa § 6 ust. 1 składa się w oryginale, formie notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu 

z dokumentu. Dokument te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

3.   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 
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§ 8 

 

Terminy rekrutacyjne 

 

1. Terminy rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 zgodne z Zarządzeniem Nr 11/2020 

Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2020 roku. 

 od 2.03.2020 r. do 13.03.2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu; 

 od 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust.7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe. 

 31.03.2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 1.04.2020 r. do 10.04.2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia; 

 15.04.2020 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

§ 9 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.  

 

 

§ 10 

 

Kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa organ  prowadzący. 

 

§ 11 

 

Postępowania uzupełniające 

 

1. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania 

dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Mikołajki na rok szkolny 2020/2021: 

 od 4.05.2020 r. do 15.05.2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu; 

 18.05.2020 r. do 20.05.2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału 
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przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

 22.05.2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci pisemnego oświadczenia; 

 1.06.2020 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

2. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się 

zainteresowanym do wiadomości na zebraniu informacyjnym dla rodziców i stronie 

internetowej szkoły. 

§ 12 

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic 

kandydata/opiekun prawny  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. 

2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje 

forma pisemna.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego 
 

§ 13 

 

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego 

 

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest 

Szkoła Podstawowa w Baranowie. 

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica. 

3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego. 

4. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania, są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu 

uczęszczania dziecka do przedszkola. 

5. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

przechowuje się w Szkole Podstawowej w Baranowie przez okres roku pod warunkiem że 

nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą. 

6. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego 

kandydata jest przechowywana do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem. 
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§ 14 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny odbywa się zgodnie 

z wytycznymi Organu Prowadzącego.  

2. Komisja rekrutacyjna ogłasza listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na 

stronie internetowej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego w terminach określonych  Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Mikołajki.  

3. Wcześniejszy regulamin traci moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia. 

 

 

 

 

 

      ……………………………… 
                  (podpis dyrektora) 


