
ZARZĄDZENIE NR 9/2014
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie określenia regulaminu naboru do publicznego przedszkole i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych Gminy Piaski

Na podstawie art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 
2572 ze zmian.)zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeprowadzenie naboru do publicznego przedszkola oddziałów przedszkolnych Gminy Piaski na 
podstawie regulaminu, który stanowi Załącznik nr 1 

§ 2. Przeprowadzenia przez Dyrektorów Przedszkola i Zespołów Szkół Gminy Piaski naboru w terminie 
17 lutego 2014 do 17 marca 2014 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Wójt

Zenon Norman
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Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Piaski
z dnia 4 lutego 2014r

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, 

oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Piaski
na rok szkolny 2014/2015

Opracowany na podstawie:

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
ze zmian.),

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.),

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 
61 poz. 624 ze zm.).

Zespoły Szkół Gminy Piaski oraz Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w 
Piaskach prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

§ 1
Do oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi  w 
Piaskach oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Szelejewie przyjmowane są 
dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ww. 
jednostek może przyjąć do oddziału dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bodzewie i Piaskach przyjmowane są 
dzieci w wieku od pięciu do sześciu lat. 

§ 2
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia, która może być pobrana drogą 
elektroniczną ze strony przedszkola, szkoły, gminy lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole.

§ 3
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w przedszkolu lub zespole szkół w okresie od 17 
lutego 2014r. -  do 17 marca 2014r.

§ 4
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r. oraz w II połowie 2008r. Obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
5 lat, tj. z dniem 1 września 2014r.   
Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 5 lat lub 6 lat jest obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne w: Id: 8F45B2F8-BDE8-4129-A749-7A3ADD0212A6. Przyjęty Strona 2



Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Piaski
z dnia 4 lutego 2014r

a.  przedszkolu publicznym, lub 
b.  oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, lub  
c.  innej formie wychowania przedszkolnego 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje 
Dyrektor kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Piaski realizujących obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§ 5
1. Po zapewnieniu dzieciom 5 i 6 letnim spełniania obowiązku rocznego przygotowania do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje 
Dyrektor Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Szelejewie pozostałych 
kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Piaski. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, 
niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziałów przedszkolnych w Zespole 
Szkół w Szelejewie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria1: 

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

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddziały 
przedszkolne w Zespole Szkół w Szelejewie nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Wójta 
Gminy Piaski: 

1) dzieci obojga rodziców pracujących,
2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola

Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.
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Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Piaski
z dnia 4 lutego 2014r

§ 6
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Piaski mogą być przyjęci do publicznego 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego Przedszkole Samorządowe i oddziały przedszkolne w Szkołach 
Podstawowych nadal dysponować będzie wolnymi miejscami w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej 
gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z §5 pkt 1, 2 i 3

§ 7
Przyjęcia dzieci spoza Gminy Piaski nie mogą wpływać na zmianę liczby oddziałów 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole.

§ 8
O wynikach naboru rodzice (opiekunowie) zostaną powiadomieni pisemnie.  

§ 9
Karty wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu rodzica opiekuna, 
załączników itp.) będą rozpatrzone po uzupełnieniu. Uzupełnienie musi nastąpić w  terminie 7 
dni od daty doręczenia wezwania. 

§ 10
Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają ponownej rekrutacji jednak rodzice 
składają oświadczenie o kontynuacji pobytu w Przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

§ 11
1. W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać 

się w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania odpowiedzi do Wójta Gminy Piaski za 
pośrednictwem dyrektora przedszkola - szkoły. 

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

1 Ilekroć jest mowa o:  1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 2)  samotnym 
wychowywaniu dziecka – oznacza to 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.

2) dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy 
programowej wraz z 3 posiłkami)
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Załącznik nr 1
Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Piaski
z dnia 4 lutego 2014r

4) dzieci z rodzin o najniższych dochodach (organ powinien określić stosunek 
procentowy do kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2006r. Nr 139, poz. 992),
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