
Zasady rekrutacji do  Przedszkola Publicznego w Psarach  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 
 Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 1148 ze zmianami), 

2. Uchwała Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez 

Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

3. Uchwała Nr XXXIII/391/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w 

sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych 

przez Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 

4. Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Gminy Psary z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXVII/296/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez 

Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

5. Zarządzenie Nr 0050. 4 .2020 Wójta Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do prowadzonych przez Gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 

Zasady rekrutacji 

 
1. Do Publicznego Przedszkola w Psarach rekrutację przeprowadza w oparciu o zasadę 

pełnej dostępności dyrektor Szkoły Podstawowej im. marsz. Józefa Piłsudskiego 

w Psarach, ul. Szkolna 32. 

2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 - 6 lat oraz dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły,  którym odroczono obowiązek szkolny. 

3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który 

można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Psarach ul. Szkolna 32 w godz. 

od 7.00 do 15.00 lub ze strony internetowej szkoły: http://www.sp.psary.pl/ oraz 

strony internetowej gminy: www.psary.pl. 

4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i złożyć w sekretariacie 

szkoły w okresie od 11.03.2020r. do 27.03.2020r. 

5. W pierwszym etapie rekrutacji do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie 

gminy Psary (art. 131. ust.1 ustawy Prawo oświatowe). W przypadku większej liczby 

kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na tym etapie postępowania 

http://www.psary.pl/


rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę spełnianie następujących kryteriów wynikających 

z ustawy (art. 131. ust.2 ustawy Prawo oświatowe):  

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.  
 

Każde kryterium ma  wartość - 20 punktów. 
 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane będą kryteria zawarte w uchwałach Rady 

Gminy Psary w sprawie określenia  kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

prowadzonych przez gminę Psary  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach 

podstawowych. 

Wykaz kryteriów samorządowych wraz z punktacją: 

L.p. Kryterium Liczba punktów 
1.  uczęszczanie rodzeństwa do danej placówki potwierdzone 

oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, że rodzeństwo dziecka 

ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola  uczęszcza do danej 

placówki, 

 

2 

2.  
dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują albo  rodzic 

/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracuje –  

potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy, wpisem do ewidencji 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 

2 

3.  dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest 

osobą uczącą się w trybie dziennym potwierdzone oświadczeniem 

rodziców/prawnych opiekunów, że co najmniej jeden z 

rodziców/prawnych opiekunów jest osobą uczącą się w trybie dziennym, 

 

2 

4.  dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta potwierdzone orzeczeniem sądu rodzinnego 

ustanawiającym nadzór Kuratora lub zaświadczeniem wydanym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta, 

 

2 

5.  
dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły według miejsca mieszkania 

tworzącej wraz  z przedszkolem zespół szkolno – przedszkolny - 

potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, że 

dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola zamieszkuje w 

obwodzie szkoły tworzącej wraz z przedszkolem zespół szkolno – 

przedszkolny, 

 

 

10 
 

 

 

 



6.  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie, albo rodzic/prawny 

opiekun samotnie wychowujący dziecko – wskazali gminę Psary jako 

miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 

ubiegły we właściwym dla gminy Psary urzędzie skarbowym – 

potwierdzone kserokopią rocznego zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu w zakresie miejsca i celu składania zeznania oraz danych 

identyfikacyjnych i aktualnego adresu zamieszkania 

3 

 

 

Do wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek 

dołączyć dokumenty i  oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów: 

 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności kandydata,  

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z 

rodziców kandydata,  

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców 

kandydata,  

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa 

kandydata,  

 Dokument potwierdzający 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,  

 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

 Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu lub wpis do 

ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki wchodzącej w skład zespołu 

szkolno - przedszkolnego, 

 Oświadczenie rodziców o nauce w systemie dziennym co najmniej jednego z 

rodziców, 

 Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane 

przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, 

 Oświadczenie rodziców, że dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej w Psarach, w skład którego wchodzi: 

sołectwo Malinowice z wyłączeniem ulic: Zielona, Brzozowa, Szkolna, Bory oraz 

sołectwo Psary z wyłączeniem ulic: Kolejowa, Leśna, Wspólna, Wolności, Irysów 

 Kserokopia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w zakresie miejsca 

i celu składania zeznania oraz danych identyfikacyjnych i aktualnego adresu 

zamieszkania (kserokopia 1 strony zeznania podatkowego) 

 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

 
L.p. Czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

11.03.2020 roku – 
27.03.2020 roku 

 

24.04.2020 roku – 
04.05.2020 roku 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego 

30.03.2020 roku – 

08.04.2020 roku 

05.05.2020 roku – 

12.05.2020 roku 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

 

09.04.2020 roku 
 

13.05.2020 roku 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

14.04.2020 roku – 

21.04.2020 roku 

14.05.2020 roku – 

20.05.2020 roku 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

23.04.2020 roku 
 

21.05.2020 roku 

 

Rekrutacja uzupełniająca – jeżeli po zakończeniu procesu rekrutacji przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, odbywa się rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja 

uzupełniająca przebiega w oparciu o zasady określone w rekrutacji zasadniczej. W rekrutacji 

uzupełniającej biorą udział dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, które nie zostały przyjęte 

do wybranego przedszkola oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły. W przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji uzupełniającej dzieci zamieszkałe 

w obwodzie szkoły będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi 

zamieszkałymi poza obwodem szkoły.  

 


