
 

REGULAMIN 

 REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 4 W GRODZISKU WLKP. 

 
Podstawa prawna: 

 

  ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7),określanej jako ustawa rekrutacyjna – „Rozdział 2a 

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”.  
 

 
Termin rekrutacji 
Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

odbywa się od 01 marca do 31 marca 2015 roku. 

 
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

Dzieci w wieku 5 lat podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, 

który mogą realizować w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w 

przedszkolu. 

Do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. 

przyjmowane są dzieci 5 letnie (rocznik 2010) podlegające obowiązkowemu rocznemu 

przygotowaniu przedszkolnemu. 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego:  

 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów - Art. 20a. ust.4. 

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego 

pobierają w szkole deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 

szkolny 2015/2016 i wypełnioną składają w sekretariacie szkoły w terminie do 12 

marca 2015r. – Art. 20w ust 2.  

 Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy – Art. 20c ust. 1. 

Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego : 

Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Grodzisk Wlkp. – Art. 20c 

ust. 1. 

a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria, które mają jednakową wartość – Art. 20c ust. 2 : 

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, 

b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

uchwalone przez Radę Miejską w Grodzisku Wielkopolskim, które mają różną wartość 

punktową (Uchwała Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 

stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski)- art. 20c ust. 4 – 6:  

1. Oboje rodzice dziecka lub jego prawny opiekun pozostają w zatrudnieniu w ramach 

pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie 

stosunku cywilnoprawnego – 6 pkt.  

2. Oboje rodzice dziecka lub jego prawny opiekun uczą się lub studiują w systemie 

dziennym – 6 pkt.  

3. Dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. 

zm.), która objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 6 pkt. 

4. Tylko jedno z dwojga rodziców dziecka pozostaje w zatrudnieniu w ramach 

pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonuje pracę na podstawie 

stosunku cywilnoprawnego – 3 pkt.  

5. Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do publicznego przedszkola albo 

prowadzonego przez Gminę Grodzisk Wielkopolski – 2 pkt.  

6. Którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Grodzisk Wielkopolski w roku, w którym prowadzone 

jest postępowanie rekrutacyjne -1 pkt. 

Wymagana dokumentacja w celu potwierdzenia w/w kryteriów 

 Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć 

do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – 

załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekru-

http://api.esesja.pl/zalaczniki/2184/uchwala-kryteria-przedszkola_22037.pdf
http://api.esesja.pl/zalaczniki/2184/uchwala-kryteria-przedszkola_22037.pdf
http://api.esesja.pl/zalaczniki/2184/uchwala-kryteria-przedszkola_22037.pdf
http://api.esesja.pl/zalaczniki/2184/uchwala-kryteria-przedszkola_22037.pdf


 

tacyjną. Wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek wraz z 

załącznikami należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. 

Wymagane są następujące oświadczenia (do pobrania elektronicznie lub w sekretariacie 

szkoły) :  

1. Oświadczenie o zatrudnieniu złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Oświadczenie o pobieraniu nauki lub odbywaniu studiów w systemie dziennym 

złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

3. Oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 3 do 

niniejszej uchwały, 

4. Oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola albo 

oddziału przedszkolnego złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w 

załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 

5. Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w publicznym przedszkolu albo oddziale 

przedszkolnym przez rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola 

w czasie, w którym odbywa się rekrutacja złożone na formularzu stanowiącym wzór 

określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

Procedura odwoławcza. 

1. W  terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do oddziału wychowania przedszkolnego, rodzic/ prawny 

opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy 

przyjęcia. 

2. Komisja rekrutacyjna w ciągu 7 dni  sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia 

kandydata. 

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej, rodzic/prawny 

opiekun może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 


