
Zmiany w Statucie Oddziału Przedszkolnego dotyczące rekrutacji 

 

1. Wprowadza się do statutu rozdział „Rekrutacja” w brzmieniu: 
 

§ 12. 1. Procedury przyjmowania uczniów do oddziały przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie.  

Podstawa prawna: 

1)  Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).  
 

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie na rok 
szkolny 2014/2015. 
 

§ 13. Tok postępowania rekrutacyjnego 
 
1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego obejmuje:  

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziale przedszkolnym  

2) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  

3) przyjmowanie ,,Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 
2014/2015”.  

4) ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

5) podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych dzieci do 
oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.  

6) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  
 
2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie przeprowadza rekrutacje w 
oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:  

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców  

2) na stronie internetowej szkoły.  
 

3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do oddziału przedszkolnego na rok 
szkolny 2014/2015  

 
4. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na stronie 
internetowej szkoły.  
 

§ 14. Zasady postępowania rekrutacyjnego 
 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy 
Kozłowo, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przyjmowane są dzieci z 
innych gmin.  



2. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz do roku.  

3. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor szkoły przyjmuje 
dzieci z listy dzieci nieprzyjętych.  

4. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zapisują 
dziecko na rok szkolny 2014/2015 składając wniosek o przyjęcie dziecka, a rodzice dzieci już 
uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym .  

5. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest 
równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich 
przestrzegania.  

6. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.  
7. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem.  
 

§ 15. 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego niż liczba 
miejsc dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.  

2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa 
niż 25.  
 

§ 16. Harmonogram rekrutacji 
 
1. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących 
terminach:  

1) Od 25 lutego – do 28 luty 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu 
uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015  

2) Od 03 marca– do 28 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie 
dziecka do oddziału przedszkolnego  

3) Od 01 kwietnia – do 04 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej  

4) 07 kwietnia 2014r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych  
 

§ 17. Kryteria przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego 
 
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci spełniające kryteria obowiązkowe i 
uzupełniające.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.  

1) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci)  

2) niepełnosprawność dziecka  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka  



4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka  

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka  

 

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka 
przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)  

7) objęcie dziecka 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 szkoła nadal będzie dysponowała 
wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
dodatkowe kryteria, które dyrektor ustalił w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kozłowo i 
przyznał im określoną liczbę punktów. 
 

2. W związku z wprowadzeniem do statutu rozdziału pt. „Rekrutacja” pod numerem 
VIII, ulega zmianie numer rozdziału „Postanowienia końcowe” oraz znajdującego 
się w nim paragrafu. 


