
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 

 
Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości  kryteria brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą 

do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6. 
 

1.  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Suchożebry. 

 

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie 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. 

 

3.  Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. Dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 2 są: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) 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 ze zm.), 

3) 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, 

4) dokument poświadczający 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.); 

https://sip.lex.pl/#/document/16798906?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT


4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone w Uchwale Nr XXII/176/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 

2017r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r poz.2511 ), a 

mianowicie: 

1) kandydat zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, na terenie 

której znajduje się publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej 

szkole podstawowej oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego – 30 

pkt; 

2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie 

dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również 

do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata – 20 

pkt; 

3) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny 

lub pomocą socjalną – 15 pkt; 

4)kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału  

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w tej samej lokalizacji 

– 10 pkt. 

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 4 są: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata w przypadku określonym 

w ust. 4 pkt 1, 3 i 4; 

2) zaświadczenia o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów w trybie dziennym albo 

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o prowadzeniu 

działalności gospodarczej w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2  

 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-5, Gmina nadal 

dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w 

publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W 

przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.  

 



Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Suchożebry 

L.p. Rodzaj czynności Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 9.03.2020r. 

do 27.03.2020r. 

od 18.05.2020r. 

 do 29.05.2020r. 

2 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 31.03.2020r. do 3.06.2020r. 

3 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

1.04.2020r 

do godz. 12.00 

4.06.2020r. 

do godz. 12.00 

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 1.04.2020r. 

do 8.04.2020r. 

od 4.06.2020r. 

do 15.06.2020r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

9.04.2020r. 

do godz. 12.00 

16.06.2020r. 

do godz. 12.00 

 

 


