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REGULAMIN  

REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„KU PRZYSZŁOŚCI” W PARTYNI Z ODDZIAŁAMI 

ZAMIEJSCOWYMI W DULCZY WIELKIEJ, RUDZIE I ZGÓRSKU 

NA ROK 2023/2024 
  

§ 1. 

Zasady ogólne 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3 – 6 - letnie zamieszkałe na terenie 

Gminy Radomyśl Wielki. Rodzice tych dzieci składają WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (Załącznik Nr 3 do Regulaminu) w terminie 

wskazanym w HARMONOGRAMIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

(Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

2. Rodzice zamieszkali poza Gminą Radomyśl Wielki mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci 

do przedszkola, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 

3. Rodzice dzieci 2,5-letnich mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola dopiero  

po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Dzieci te mogą być przyjęte w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadania wolnych miejsc. 

4. Dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. 

Rodzice tych dzieci składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU 

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).  

5. Nie złożenie deklaracji w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne  

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.  

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych  

w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego. 

7. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

8. Listy dzieci przydzielonych do poszczególnych grup zostaną podane do wiadomości 

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

9. Przedszkole prowadzi rekrutację bieżącą (w ciągu całego roku) w miarę posiadania 

wolnych miejsc.  

§ 2. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 

2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

3. Wniosek można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub otrzymać w danym 

przedszkolu. 

4. Rodzice dziecka wypełniają wniosek i po podpisaniu składają w przedszkolu,  

w godzinach jego funkcjonowania. 
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5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska dzieci oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

dziecka do przedszkola. 

§ 3. 

Kryteria naboru 

I etap postępowania rekrutacyjnego: 

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Radomyśl Wielki.  

2. W przypadku większej liczby dzieci (spełniających warunek, o którym mowa powyżej), 

niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe:  

1) wielodzietność rodziny dziecka – (Oświadczenie – Załącznik Nr 5);  

2) niepełnosprawność dziecka – (kopia Orzeczenia/Decyzji);  

3) niepełnosprawność rodzica dziecka – (kopia Orzeczenia/Decyzji);  

4) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – (kopia Orzeczenia/Decyzji);  

5) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – (Oświadczenie – Załącznik Nr 6);  

6) objęcie dziecka pieczą zastępczą – (kopia Postanowienia Sądu).  

3. Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa –  po 5 pkt.  

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są oświadczenia rodziców 

składane jako załączniki do wniosku w oryginale (Załącznik Nr 5 do Regulaminu oraz 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu).  

5. Potwierdzenie niepełnosprawności dziecka/rodzica/rodzeństwa będzie weryfikowane 

na podstawie Decyzji/Orzeczenia o niepełnosprawności (kopia potwierdzona  

za zgodność z oryginałem).  

6. Potwierdzenie objęcia dziecka pieczą zastępczą będzie weryfikowane na podstawie 

Postanowienia Sądu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 

potwierdzone. 

 

II etap postępowania rekrutacyjnego: 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje 

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

następujące kryteria: 
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1) oboje rodzice pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo dziecko jest 

wychowywane samotnie przez jednego rodzica pracującego lub studiującego  

w trybie stacjonarnym – 5 pkt; 

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, 

względem miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców kandydata  

– 5 pkt; 

3) rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu  

– 10 pkt. 

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie w/w kryteriów w pkt. 1 i 2 jest Oświadczenie 

stanowiące (Załącznik Nr 7 do Regulaminu) składane w oryginale, natomiast 

kryterium w pkt. 3 potwierdza dyrektor przedszkola.  

3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają Potwierdzenie woli pobytu 

dziecka w przedszkolu – Załącznik Nr 8 do Regulaminu oraz wpłacają kwotę 

określoną w danym roku przedszkolnym na wyprawkę przedszkolaka. 

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Radomyśl Wielki mogą być przyjęte  

do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów 

zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne. Przepisy pkt. 2–6 § 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4. 

Zakończenie rekrutacji 

 
1. Proces rekrutacji kończy się zawarciem Umowy – Załącznik Nr 9 do Regulaminu. 

2. Przed rozpoczęciem pobytu dziecka w przedszkolu (w terminie wskazanym  

w Harmonogramie) rodzice/prawni opiekunowie podpisują z organem prowadzącym 

Umowę na świadczenie usług wychowania przedszkolnego. 

3. Umowę podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie. 

4. Umowa obowiązuje na dany rok przedszkolny kończący się 31 sierpnia. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

1) Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

2) Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

3) Wnieść skargę na rozstrzygnięcie rekrutacji do Sądu Administracyjnego. 

2. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w biurze przedszkola 

nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania 

przedszkolnego. 
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3. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w biurze przedszkola przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej została wniesiona skarga do Sądu 

Administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

 
 

 Maria Napieracz 

Dyrektor 

Niepublicznego Przedszkola 

„Ku Przyszłości” w Partyni 

z Oddziałami Zamiejscowymi 

w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku 

 


