
ZARZĄDZENIE NR 6/2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia regulaminu rekrutacji oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych Gminy Piaski

Na podstawie art. 20 c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 2156 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.), § 14 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 
uzupełniającego  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie przez Dyrektorów Przedszkola Samorządowego i Zespołów Szkół prowadzonych przez 
Gminę Piaski rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych Gminy Piaski na podstawie 
regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Wiesław Glapka
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Załącznik do 
Zarządzenia Nr 6/2016.

Wójta Gminy Piaski
z dnia 29 stycznia 2016

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

przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Piaski
na rok szkolny 2016/2017

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

§ 1
Do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w 
Gminie Piaski przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie tejże gminy.

§ 2
Do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach oraz oddziałów przedszkolnych 
w Zespole Szkół w Szelejewie i Bodzewie 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 oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Piaskach przyjmowane są dzieci w wieku od pięciu do 
sześciu lat. 

§ 3
Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Piaski wg terminarza stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 4
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego można pobrać drogą elektroniczną 
ze strony www przedszkola, szkoły, gminy lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 5
W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są 
wszystkie dzieci urodzone w 2010 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, tj. z dniem 1 września 2016 r.   
Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w: 

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

§ 6
1. Po zapewnieniu dzieciom 6-letnim spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

dyrektor przedszkola oraz dyrektorzy szkół zapewniają zgłoszonym dzieciom 5-letnim i 4-letnim 
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prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, następnie przyjmują do przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych dzieci  3-letnie oraz w wyjątkowych przypadkach – 2,5-letnie.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 
postępowaniu rekrutacyjnym, na pierwszym etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria1: 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 30 pkt.; 
2) niepełnosprawność kandydata - 30 pkt.; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 30 pkt.; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 30 pkt.; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 30 pkt.; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 30 pkt.; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt. 

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

§ 7
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez 
organ prowadzący.
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 będą 
wolnymi miejscami. 

§ 8
Karty wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu rodzica opiekuna, załączników itp.) 
będą rozpatrzone po uzupełnieniu. Uzupełnienia należy dokonać niezwłocznie  po doręczeniu wezwania. 

§ 9
Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie podlegają ponownej rekrutacji, jednak rodzice składają 
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym  przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3). Niniejszą deklarację rodzice zgodnie z 
harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu składają do dnia 23 lutego 2016 r.

§ 10

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.

Id: 0AC38C50-4FD7-46D7-87DC-4F535DE97EC1. Przyjęty Strona 2



Id: 0AC38C50-4FD7-46D7-87DC-4F535DE97EC1. Przyjęty Strona 3



Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
do przedszkola/oddziałów przedszkolnych

w Gminie Piaski na rok szkolny 2016/2017

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOSCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin postępowania 
rekrutacyjnego

Termin postępowania 
uzupełniającego

Rodzaj czynności

rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie

Składanie wniosków wraz z załącznikami 
(oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie kryteriów) w szkole/oddziale 
przedszkolnym.

1 marca 2016

godz. 7.00

31 marca 2016

godz. 15.00

11 maja 2016

godz. 7.00

18 maja 2016

godz. 15.00

weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez 
komisję rekrutacyjną, w tym również składanie na 

żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych 
dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach.

1 kwietnia 
2016

godz. 7.00

5 kwietnia 
2016

godz. 13.00

19 maja 2016

godz. 7.00

23 maja 2016

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 19 kwietnia 2016 

godz. 15.00

do 2 czerwca 2016

godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych 
kandydatów woli przyjęcia.

do 4 maja 2016

 godz. 15.00

do 8 czerwca 2016

 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych 
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych 
miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

do 6 maja 2016 

godz.15.00

do 10 czerwca 2016

godz. 15.00

Informacji dotyczących rekrutacji udzielają pracownicy

Nazwa placówki oświatowej prowadzącej nabór Telefon, mail Godziny pracy

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach 65 571 90 43 
biuro@przedszkolepiaski.pl

7.00 – 15.00

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. 
M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach

65 571 90 34

zs_piaski@wp.pl

7.00 – 15.00

Zespół Szkół im. E. Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum nr 2 w Szelejewie

65 573 05 18

sekretariatszelejewo@o2.pl

7.00 – 15.00

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa  im. 
Powstańców Wlkp. i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie

65 573 01 27

zsbodzewo@op.pl

7.00 – 15.00
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 
do przedszkola/oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Piaski na rok szk. 2016/2017

WNIOSEK 
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA /

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Imiona i nazwisko kandydata …………………………………………….…………………………………………….

2. Data urodzenia……………………………………………………….………………………………………………….

3. Miejsce urodzenia, województwo…………………………….………………………………………………………..

4. PESEL  

5. Adres zamieszkania kandydata……..………………………..……………………………………………………….. 

       ……………………………..………………………………..……………………………………………………………..

6. Adres stałego zameldowania kandydata (jeśli jest inny niż zamieszkania) ……..…………………….………..…

       ……………………………………………………………………………………………..……………….………………

7. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) :

Matka ………………………………………………………………………..……………………………………………

Ojciec ……………………………………………………………..………………………………………………………

8. Adres rodziców (prawnych opiekunów)

       Matka…………………………………………………..……………………………..…………………………………..

       Ojciec……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Numer/numery telefonów

       Matki…………….…………………….…………………………………………………………………………………..

       Ojca…………………………………………………….………………………………………………………………….

10. Adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów, jeśli posiadają 

       Matki…………….…………………….…………………………………………………………………………………..

       Ojca…………………………………………………….………………………………………………………………….

Wnioskuję/wnioskujemy o przyjęcie mojego/naszego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego zgodnie z 
moimi/naszymi preferencjami (należy wskazać maksymalnie trzy placówki od najbardziej do najmniej preferowanych ):

……1 Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach, ul. Dworcowa 25

…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piaskach, ul. Drzęczewska 9 

…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bodzewie, Bodzewo 35

…… Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szelejewie, Szelejewo Pierwsze 87

……………..…………………………………
                                                                                                                          podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, umieszczanie i przetwarzanie w bazie danych szkoły danych osobowych zawartych w tej karcie 
dla potrzeb określonych przepisami prawa, wynikających z organizacji pracy i funkcjonowania placówki zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 ze zm. ). 

                                                                                                                              
……………..…………………………………                         ……………..…………………………………                         
     Czytelny  podpis matki (prawnego opiekuna)                                           Czytelny  podpis ojca (prawnego opiekuna)

1 Wpisać kolejność preferowanych przedszkoli/oddziałów od 1 do 3
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Do wniosku dołączam/dołączamy następujące załączniki 2:

1. Oświadczenie o wielodzietności……………………………………………………………………………………… □
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego …………………………………………………………………... □
3. Orzeczenie o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodzica 

lub rodzeństwa kandydata …………………………………………………………………………………………….. □
4. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu………………………….□
5. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

z jego rodzicem…………………………………………………………………………………………….………….….□
6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą ……………………………………………………...□

2 Kopie dokumentów potwierdzających wymienione sytuacje / Jeśli dotycząId: 0AC38C50-4FD7-46D7-87DC-4F535DE97EC1. Przyjęty Strona 6



Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 
do przedszkola/oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Piaski na rok szkolny 2016/2017 

Deklaracja rodziców dziecka 
uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego 1

……………………………………………………w………………………...
(podać nazwę przedszkola/ oddziału i miejscowość)

na rok szkolny 2016/2017 2

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

…………………………………………………………………..……..………………………..

………………………………………………………………………………………..…………

Adresy zamieszkania:

……………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Deklarujemy, że syn/córka………….……………………………………………………...……
                                                              / imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres /

…………………………………………………………………………………………………..
    

będzie/nie będzie1 kontynuować w roku szkolnym 2016/2017. wychowanie przedszkolne 

w ………..……………………………………………..……………..………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………….
(nazwa przedszkola/oddziału)

                                                                                                                                                                                       

     

………………………………                                      ..………………………………………...
           Miejscowość, data                                                            Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

1 Niepotrzebne skreślić
2 Deklarację należy złożyć do 23 lutego 2016 r.
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