
INFORMACJA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI  
DOTYCZACA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I PUNKTÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.),Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2014r. poz.7), ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 811), ustawa z dnia 29 grudnia 
2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2016r.,poz.35), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na 
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i 
szczegółowych zadań Komisji Rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego ( Dz.U. z 2015r.,poz.1942), Uchwały Nr 
XII/77/ 2016 Rady Gminy Korycin w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego dla publicznego przedszkola oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego,  dla których Gmina Korycin jest organem prowadzącym. 

Art. 20w. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i  publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca 
w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. 
 2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie 
wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l. 
 
Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż 
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

L.p. 

1 

Kryterium ustawowe 

2 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

3 

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub 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.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 



3. Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 
kandydata 

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.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia 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.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

5. Niepełnosprawność  

rodzeństwa kandydata  

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.) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica 

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie  

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  

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata 

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

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, z 2012 r. poz. 
1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 



 

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 albo dana publiczna 
inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza 
potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić 
obowiązki zawodowe z  obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ 
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Kryteria  i punkty okre ślone przez Organ Prowadzący ( Uchwała Nr XX/77/2016 Rady Gminy 
Korycin ) 

1. Oboje rodzice kandydata pracują  tj. pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub 
umowy cywilnoprawnej, bądź pozostają w samozatrudnieniu lub prowadzą gospodarstwo 
rolne, bądź uczą się w trybie  dziennym b-10 pkt - ( oświadczenie) 

2. Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin 
dziennie – 6 pkt. – (oświadczenie) 

3. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja , będzie 
uczęszczało do tego przedszkola – 3 pkt  

4. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny -2 pkt – ( orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, zaświadczenie wydane przez ośrodek 
pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta). 

Rodzice zamieszkali poza Gminą Korycin mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w 
postepowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/punkt będzie dysponować wolnymi miejscami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie 
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  Wójt Gminy 
Korycin ustala harmonogram  czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu 
uzupełniającym do Przedszkola im. Jana Pawła II w Korycinie,  Punktów Przedszkolnych w 
Zabrodziu i  Bombli oraz  do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Korycinie. 
 
 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Pawła II w 
Korycinie, Punktów Przedszkolnych w Bombli i Zabrodziu oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok szkolny 2016/2017 
 
 

Lp. Rodzaj czynności Termin  Termin postepowania 
uzupełniającego 

1.  
 Składanie deklaracji przez rodziców 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola/punktów przedszkolnych o 
kontynuacji wychowania 
przedszkolnego  

 

 
 1-7 marca 
2016r  

 

 

2.  
 Składanie wniosków wraz z 
załącznikami do przedszkola/ klasy I SP 
.  

 

Przedszkole 
Od 14 do 23 
marca 2016r. 

I kl.SP 
Od 8 do 23 
marca 2016 

Do 29 maja 2016r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola, innej 
formy wychowania przedszkolnego/ kl .I SP i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów branych pod uwagę w 
postepowaniu rekrutacyjnym w tym 
dokonanie przez przewodniczącego czynnośi 
o których mowa w art.20u ust.7 ustawy 

 
 
Do 31 marca 2016r. 

 
 
30 maja 2016r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych  

Do 10 kwietnia 2016r. W terminie jednego dnia od 
ostatniego dnia na 
rozpatrzenie w 
postepowaniu 
rekrutacyjnym odwołania 
od roztrzygnięcia komisji, 
zgodnie z art.20c ust.9 
ustawy 

 
5.  
 

Pisemne potwierdzenie przez rodziców 
kandydata woli przyjęcia dziecka do 
przedszkola/szkoły w postaci oświadczenia 

Do 12 kwietnia 2016r. W terminie nie krótszym 
niż 2 dni od dnia podania 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
kandydatów 
niezakwalifikowanych w 
postepowaniu 
uzupełniającym 

 
6.  
 

Podanie do publicznej wiadomości  
listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

15 kwietnia 2016r. do godz. 
14.00 

Nie później niż w terminie 
3 dni od ostatniego dnia na 
potwierdzenie przez 
rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postepowaniu 
uzupełniajacym 



 
7.  
 

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia  

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

8.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia  

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia  

 
9.  
 

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia  

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia 
odmowy przyjęcia  

 
10.  
 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora  odwołania od 
rozstrzygnięcia   komisji rekrutacyjnej  

 
5. Spotkanie dla rodziców nowoprzyjętych dzieci – organizacja pracy przedszkola/ punktów 

przedszkolnych 26 kwietnia 2016r. – godz. 15.00 w  siedzibie Przedszkola w Korycinie. 
 
             Dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych – 16 maj 2016r. ( zapraszamy na piknik rodzinny ) 
                                                                                   -  19 maj 2016r. 
 

6. Dla przypomnienia : 

a) O przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 mogą ubiegać się: − dzieci 

urodzone w latach 2010-2013 (3-6-latki).  

b) Przyjmowanie dzieci na nowy rok szkolny 2016/2017  odbywa się na wolne miejsca, po 

zebraniu od rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola i punktów 

przedszkolnych  deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. 

c) Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu/   
punkcie przedszkolnym nie biorą  udziału w rekrutacji. Rodzice  składają jedynie 
deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ 
punkcie przedszkolnym  zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj. od 1 do 7 marca . 
Dzieci te mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu/ punkcie. 

d) Dzieci zmieniające przedszkole/punkt przedszkolny - Rodzice, którzy zamierzają 
zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/innej formy  wychowania 
przedszkolnego, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich 
dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do 
przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić 
wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w 
przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym 
przedszkolu  nie jest dla niego zagwarantowane. 

e) Rekrutacja do przedszkola/ punktów przedszkolnych  dla dzieci ubiegających się po raz 

pierwszy o miejsce w przedszkolu/punkcie skierowana jest w pierwszej kolejności do 

dzieci mieszkających w gminie Korycin, które obowiązane są odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne (urodzone w 2010), dzieci które mają ustawowe prawo do 

przedszkola (urodzone w 2011 i 2012), w miarę posiadanych miejsc dzieci urodzone w 

2013r. 

 

 
Deklaracje , wnioski  i stosowne oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej przedszkola 
www.przedszkole.korycin.pl i w siedzibie placówki w terminie rekrutacji. 

 

 


