
Zarządzenie nr 1/2016 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie  

z dnia 16.03.2016r. 
w sprawie: ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do  

Przedszkola Miejskiego Nr 1w Gubinie 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) , uchwała nr XV.91.2016 Rady Miejskiej w 
Gubinie z dnia 26 lutego 2016r. w/s określenia kryteriów rekrutacyjnych do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Gubin o statusie 
miejskim 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się ,,Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego 
Nr 1 w Gubinie”  stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  1/2016  
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie   

Regulamin rekrutacji dzieci  
do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie 

Rekrutację dzieci do przedszkola poprzedza: 
• podanie do publicznej wiadomości informacji  dotyczącej terminu 

złożenia  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola  

• podanie (w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na stronie 
internetowej przedszkola i organu prowadzącego ) do publicznej 
wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, 

• podanie do publicznej wiadomości Regulaminu rekrutacji (w formie 
dokumentu na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej 
przedszkola) 

Rozdział I 
Zasady postepowania rekrutacyjnego 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają corocznie na 
kolejny rok szkolny deklaracje o kontynuowaniu w przedszkolu 
wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

2.  Nie złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji oznacza rezygnację  
z miejsca w przedszkolu. 

3. Do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie  przyjmowane są dzieci na 
wolne miejsca po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

4. Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gubina, nie 
uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gubin o 
statusie miejskim  oraz dzieci zmieniających przedszkole. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na następny rok 
szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności, na podstawie wniosku kandydata.  

6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu 
wniosek kandydata w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.  



7. Wnioski   do przedszkola są składane dyrektorowi przedszkola osobiście lub 
upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi. 

8. Postępowanie rekrutacyjne, na wniosek rodzica, przeprowadza komisja 
rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 

9. Postępowanie rekrutacyjne ma jeden, dwa lub trzy etapy 
I etap  
Kandydaci zamieszkali na terenie gminy - kryteria wynikające z ustawy, czyli: 

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. 

II etap  
Kandydaci zamieszkali na terenie gminy – kryteria określone przez organ 
prowadzący, czyli: 

1) dziecko podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu oraz dziecko, któremu gmina zobowiązana jest zapewnić 
na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z 
wychowania przedszkolnego,  

2) dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni wykonują pracę na 
podstawie umowy o pracę , prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą,   

3) dziecko, którego jeden rodzic/ opiekun prawny wykonuje pracę na 
podstawie umowy o pracę, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą,   

4) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin, 



5) rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola będzie 
uczęszczało w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja, do tego samego 
przedszkola, 

w przypadku wolnych miejsc - III etap 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy – kryteria  wynikające z ustawy i 
określone przez organ prowadzący. 

10. Jeśli miejsc w przedszkolu  jest mniej niż kandydatów, którzy w I lub II 
etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskali taką samą liczbę punktów, 
komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko/dzieci na wolne miejsce/miejsca 
w drodze losowania.  

a) w pierwszej kolejności w drodze losowania  komisja rekrutacyjna ustala 
kolejność nieprzyjętych kandydatów na liście rezerwowej  (losowanie 
odbywa  się odrębnie w stosunku do wniosków pogrupowanych wg 
równej ilości punktów,  z tym, że kandydaci z największą ilością punktów 
usytuowani są na początku listy); 

b) na odrębnych kartach do losowania umieszcza się numer kolejny wniosku 
kandydata umieszczonego na liście rezerwowej. Jeśli kandydatów z 
najwyższą, równą liczbą punktów jest więcej niż wolnych miejsc, 
losowanie odbywa się tylko spośród tej części listy rezerwowej; 

c) wszystkie karty, opatrzone numerem odpowiadającym konkretnemu 
wnioskowi, umieszcza się w nieprzezroczystym pojemniku do losowania; 

d) członkowie komisji rekrutacyjnej losują kolejno tylko tyle kart, ile jest 
wolnych miejsc w przedszkolu; 

e) przewodniczący zapisuje wylosowany/e numer/numery w sprawozdaniu  
z przebiegu losowania; 

Jeśli ostateczne rozstrzygnięcie przyjęcia na wolne w przedszkolu miejsce 
odbyło się w drodze losowania komisja rekrutacyjna w protokole  
z rekrutacji zamieszcza stosowną informację. 

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole 
dysponuje nadal wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 
uzupełniające, w terminie zgodnym z ustalonym przez organ prowadzący 
harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.  

12.  O przyjęciu dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie w trakcie 
roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, uwzględniając listę 
rezerwową  powstałą w trakcie postępowania rekrutacyjnego.  



13. Na przyjęcie dziecka do przedszkola, z którego przyjęciem związane są 
dodatkowe  skutki finansowe, dyrektor musi uzyskać zgodę organu 
prowadzącego. 

Rozdział II 
Zasady ujawniania i przechowywania danych osobowych kandydatów 

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania 
rekrutacyjnego jest dyrektor przedszkola. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest pisemna zgoda wyrażona 
przez rodzica /prawnego opiekuna kandydata. 

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o 
wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb postępowania rekrutacyjnego.  

4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia 
wniosków i ich procedowania posiada upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. 

5. Udostępnianie  danych osobowych w procedurze naboru reguluje  
art. 20 zc ust.1-4 ustawy o systemie oświaty. 

6. Przechowywanie danych osobowych reguluje art. 20 ze ustawy o systemie 
oświaty.    

Rozdział IV 
Zadania komisji rekrutacyjnej  

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie: 
a)przewodniczący komisji – nauczycielka przedszkola 
b)członek komisji – nauczycielka przedszkola 
c)sekretarz komisji – nauczycielka przedszkola 

 W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 
a) dyrektor przedszkola, w której działa komisja, 
b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 

przeprowadzanym do danego przedszkola .  
2. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na wniosek 

rodzica. 



3. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje 
do publicznej wiadomości  alfabetyczne l isty kandydatów 
zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej posiada uprawnienia do sprawdzania 
danych zawartych w oświadczeniach stanowiących załączniki do wniosku o 
przyjęcie kandydata do przedszkola w tym: 

     1)może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte  
   w oświadczeniach  np. o wielodzietności, o samotnym wychowaniu, 

     2) może zwrócić się do  burmistrza miasta o potwierdzenie podanych  
informacji. 

5. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 
6. Komisja rekrutacyjna sporządza i podaje do publicznej wiadomości  (poprzez 

wywieszenie na terenie przedszkola) alfabetyczną listę kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych, opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej i datą podania do wiadomości. Lista zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacje o liczbie wolnych 
miejsc. 

Rozdział V 
Procedura odwoławcza  

1.  W terminie 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych rodzic  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie  5 dni od dnia wystąpienia rodzica  z wnioskiem komisja  
sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia, które zawiera: przyczyny odmowy 
przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz 
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Rodzic może wnieść 
odwołanie  do dyrektora  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. W terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje 
odwołanie. 

5. Na rozstrzygnięcia dyrektora służy Rodzicowi skarga do sądu 
administracyjnego.  



Harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego  
na rok szkolny 2016/2017 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje  
o kontynuowaniu w przedszkolu wychowania przedszkolnego w terminie 7 
dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.(art. 
20w, ust.2).  

2. Wypełnione deklaracje należy składać w terminie od 29 lutego do 4 marca 
2016 r. 

3. Nie złożenie w wyznaczonym terminie deklaracji oznacza rezygnację  
z miejsca w przedszkolu. 

4. Na podstawie złożonych deklaracji dyrektor określa ilość wolnych miejsc  
w przedszkolu. 

5. Rekrutacja do miejskich placówek wychowania przedszkolnego na rok 
szkolny 2016/2017  będzie odbywała się na wolne miejsca  i rozpocznie się  
od 7do 21 marca 2016 r. 

6. Dyrektor powołuje  zarządzeniem komisję rekrutacyjną w terminie  
od 22 do 24  marca 2016 r. 

7. 30 marca 2016r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
poszczególnych placówek; 

8.  od 31 marca do 7 kwietnia 2016r.rodzice dzieci zakwalifikowanych będą 
mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w 
postaci pisemnego oświadczenia 

9.  11 kwietnia 2016r. w każdej z placówek komisje rekrutacyjne podadzą do 
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 


