
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2014/2015 

Podstawa prawna: zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Zasady ogólne 

 W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w 

latach 2011-2009),dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) zamieszkałe 

w Lesznie. 

 Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Lesznem mogą ubiegać się  

o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie 

prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie 

dysponowało wolnymi miejscami. 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w określonych terminach.  

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 
przedszkola w roku 2013/2014 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, 

składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 

dni poprzedzających rekrutację tj. od 24.02.2014 do 28.02.2014. (do pobrania) 

 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA 

 
SKŁADANIE WNIOSKU  
 

 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na 

wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (do pobrania). 

  Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 

trzech przedszkoli. 

 Rodzice/prawni opiekunowie we wniosku  wpisują numery wybranych przedszkoli 

określając swoje preferencje w  porządku od najbardziej do najmniej preferowanego 

przedszkola. 

 Rodzice/prawni opiekunowie: 

 pobierają wniosek w wybranych przedszkolach lub ze stron internetowych, 

 wypełniają go i wraz z wymaganą dokumentacją składają w wybranych 

placówkach , w szczególności: 

 wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, 

 podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, 

 Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/ 

oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do pobrania) 
b) 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.    ), 

c) 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 (do 
pobrania), 

d) 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 2013 r. poz. 135, ze zm.); 

e) oświadczenie o zatrudnieniu (do pobrania) 

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty) .  

 Wypełniony wniosek rodzice składają do dyrektora przedszkola (wybranych 

przedszkoli) 

 Dyrektor prowadzi rejestr przyjęcia wniosków. 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW 

 Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjnego w każdym przedszkolu wskazanym na liście 

preferencji. 

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

 żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza 

termin przedstawienia dokumentów), 

 zwrócić się do Prezydenta Miasta Leszna, o potwierdzenie okoliczności zawartych w 

oświadczeniach. 

 Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: 

 korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, 

 może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, 

 może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka, 

 O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja 

Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna 

ustala kolejność przyjęć. 

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

 Dzieci 5-6 letnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego przyjmowane są poza kryteriami. 
  

 W dalszej kolejności , jeżeli przedszkole nadal ma wolne miejsca , na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o 
systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.., które mają jednakową wartość: 

 
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. 

 Na drugim etapie rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna stosuje kryteria dodatkowe 
ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Prezydentem Miasta Leszna, którym 
przyporządkowano określoną liczbę punktów 

 
1. Oboje rodzice pracujący (oświadczenie do pobrania)          30 
2. Jeden rodzic pracujący(oświadczenie do pobrania)              5 
3. Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola                 5 
4. Dziecko, zamieszkujące na terenie obwodu szkoły podstawowej, 

na obszarze którego ma siedzibę przedszkole                        10 
5. Zamieszkujące w najbliższej odległości z miejsca 

zamieszkania do  danego przedszkola                          5  
6. Dziecko, którego rodzic pracuje w zakładzie znajdującym 

się w środowisku lokalnym danego przedszkola                         5 

 

 Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia określa Komisja Rekrutacyjna 

 
 W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim 

etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze 
pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanej). 
 

 Komisja rekrutacyjna w dniu 25.04.2014 poda do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w okresie 

od 25.04.14 - 9.05.2014 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w 

przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

 Komisja Rekrutacyjna: 

 przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane  

i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

 poda w dniu 12.05 do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do przedszkola, minimalną liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia   oraz poda liczbę wolnych miejsc w przedszkolu. 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

 wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia dziecka do przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

 wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

 na rozstrzygnięcie Dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 W przypadku wolnych miejsc nastąpi w określonych terminach postępowanie 

uzupełniające . 


