
Załącznik nr 2 
 do Zarządzenia Nr 6/2023                                                                                                                                            

Dyrektora PSP nr 1  

im. Kornela Makuszyńskiego  

w Stąporkowie   

z dnia 31 stycznia  2023r. 

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego na rok szkolny 

2023/2024 

 

Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Stąporków, zostały opracowane w oparciu o zapisy: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. ,poz.1082 ze zm.) 

 uchwały Nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w 

sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkól 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków. 

 Zarządzenia Nr  0050.18.2023  Burmistrza Stąporkowa z dnia   23 stycznia 2023 r.  w 

sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola 

,oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i 

wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której Gmina 

Stąporków jest organem prowadzący. 

 Zarządzenia Nr 0050.20.2023 Burmistrza Stąporkowa w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do przedszkola publicznego , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

oraz  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stąporków na rok szkolny 2023/2024 

Informacje ogólne 

 

 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 w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a 

dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

 Wychowaniem przedszkolnym może być objęte również dziecko powyżej 7 lat, 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. W tym 

przypadku obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo oświatowe. 

Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka. 

 Dziecko, które kończy 7 lat, może mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodziców, dyrektor 

publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, zgodnie z art. 36 

ust. 4-7 ustawy Prawo oświatowe. 

 Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w 

szkole podstawowej (na wniosek rodziców), jeżeli korzystało z wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, albo posiada opinię o możliwości 



rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

 Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe 

na terenie Gminy Stąporków na podstawie: 

 złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego 

dziecko obecnie uczęszcza w terminie do 28 lutego 2023 r. 

 pisemnego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu 

Burmistrza Stąporkowa, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną 

postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

 Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć 

także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe.) 

 

Miejsce zamieszkania kandydata 

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce 

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 

rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale 

przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce 

zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny –Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm. ). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

 

Zasady przyjęć na rok szkolny 2023/2024 

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

terenie Gminy Stąporków: 

 w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018), 

 6-letnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym, 

 7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego, 

 w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.  

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 

do 6 lat, już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pobierają 

i wypełnioną składają w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza w terminie do 28 lutego 

2023 (załącznik nr 1). Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony 

obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4 -7 i art. 38 ustawy Prawo oświatowe, mają 

obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-

pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii 

o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 

2023/2024.  

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca 

w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 1 września 

2023r. 



WNIOSEK o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice, którzy 

chcą posłać dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy lub 

chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają ze strony internetowej gminy, 

szkoły, bądź w sekretariacie szkoły  i wypełniony składają w szkole,  w której funkcjonuje 

oddział przedszkolny do którego chcą zapisać dziecko, w terminach określonych w 

zarządzeniu Burmistrza Stąporkowa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 . Przyjęcie 

kandydata do oddziału przedszkolnego następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego 

przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do 

publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmowani są 

kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. 

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Stąporków mogą być przyjęci do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina będzie nadal dysponowała wolnymi 

miejscami. 

 Postępowanie rekrutacyjne na rok 2023/2024 prowadzone jest w terminach określonych                                 

w harmonogramie rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków w roku 

szkolnym 2023/2024                        

(na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2023 Burmistrza Stąporkowa  

z dnia 23 stycznia 2023 r.) 

Harmonogram rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stąporków w roku 

szkolnym 2023/2024. 

Data 

Etap rekrutacji 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym od do 

13 lutego 2023 r. 

od godz. 8.00 

28 lutego 2023 r. 

do godz. 15:00 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego  

w kolejnym roku szkolnym. 
_ 

1 marca 2023 r. 

od godz. 8.00 

15 marca 2023 r. 

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku (podpisanego) o 

przyjęcie do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego  

oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 15 maja 2023 r. 

od godz. 8.00 

do 19 maja 2023 r. 

do godz. 15:00 

16 marca 2023 r. 31 marca 2023 r. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków i kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnych w tym dokonanie przez 

od 22 maja 2023 r. 

 

do 5 czerwca 2023 

r. 

 



przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust.  

7 ustawy Prawo oświatowe. 

3 kwietnia 2023 r. 

do godz. 15.00 

Opublikowanie przez komisję rekrutacyjną 

listy zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych kandydatów 

6 czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

4 kwietnia 2023 

r. 

od godz. 8.00 

13 kwietnia 2023 

r. 

do godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia do przedszkola 

lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, do której zostało 

zakwalifikowane w postaci pisemnego 

oświadczenia 

od 7 czerwca 2023 

r. 

od godz. 8.00 

do 12 czerwca 2023 

r. 

do godz. 15.00 

14 kwietnia 2023 r. 

do godz. 15.00 

Opublikowanie listy kandydatów 

przyjętych  

i nieprzyjętych 

13 czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

 

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do 

przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych 

kryteriów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 

ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane 

są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały Nr XXXII/207/2017 

Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Stąporków. 

Kryterium  Liczba punktów Dokumenty potwierdzające 

kryterium 

 

Pozostawanie obojga rodziców                                         

(opiekunów) w zatrudnieniu lub 

pobierających naukę w systemie 

2 lub 4 pkt. 

2pkt-jeden rodzic  

pracuje 

Oświadczenie rodziców 

/prawnych  opiekunów o ich 

miejscu pracy  zawodowej lub 



stacjonarnym 

 

4pkt-dwoje 

rodziców pracuje 

pobieraniu nauki 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do 

danego przedszkola/szkoły, innej 

formy wychowania przedszkolnego,   

oddziału przedszkolnego 

 

 

3 pkt.  

Dane potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej 

jednostki 

Deklarowany czas pobytu dziecka 

w przedszkolu  

 

1-5 pkt.  

(1pkt. za każdą 1 godz. 

powyżej 5 godz. 

dziennie) 

Oświadczenie rodziców 

/prawnych opiekunów 

deklarujące czas dziennego 

pobytu dziecka w przedszkolu./ 

 

2. Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów / w zakresie spełniania kryteriów 

ustawowych i    kryteriów lokalnych stanowi wzór wg załącznika nr 3  

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (załącznik nr 4) 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do oddziału przedszkolnego jeżeli zostało 

zakwalifikowane do przyjęcia a rodzice potwierdzili wolę zapisu, i podaje do publicznej 

wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  

 wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  

  wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

 Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

6. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stąporków w roku szkolnym 2023/2024 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Stąporków, stronie internetowej CUW w Stąporkowie, oraz  na tablicy 

ogłoszeń w szkole i stronie internetowej szkoły: https://jedynka-staporkow.pl/ w zakładce 

,,Rekrutacja". 

  

 

 


