
 

 

 

Rekrutacja 2021/2022  

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 

zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz aktów wykonawczych. 

 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata. 

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

 Dzieci sześcioletnie (ur. w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

 Dzieci pięcioletnie (ur. w 2016 roku), dzieci czteroletnie (ur. w 2017 roku) oraz dzieci 

trzyletnie (ur. w 2018 roku) mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

Informacje ogólne 

1. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego 

rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, 

składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2021/2022 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Piaski. 



 

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Piaski mogą ubiegać 

się o przyjęcie dziecka, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

5. Wniosek oraz inne dokumenty można pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony 

internetowej placówki od dnia 1 marca 2021 r. 

6. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności 

informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

7. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów. 

8. Postępowanie prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 

(na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Piask z dnia 28 stycznia 2021 r.) 

9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola. 

10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala 

kolejność przyjęć: 

1) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tzw. kryteria 

ustawowe); 

2) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria 

określone w Uchwale Rady Miejskiej w Piaskach (tzw. kryteria samorządowe). 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości 

w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

12. Rodzice /prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają 

pisemne potwierdzenie woli zapisu do przedszkola. 

13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało 

zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do 

publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola (wszystkich 

znajdujących się na liście przyjętych) na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są do 

podpisania umowy o świadczenie usług w Przedszkolu Małych Odkrywców 

w Piaskach. 

 

 

 


