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Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli  

na rok szkolny 2021/2022 

 
Na podstawie  art. 29 ust.2 pkt 2 oraz art.154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) , Zarządzenia nr 0050/2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 12 

stycznia 2021 r. oraz Uchwała NR XXV/160/2017 RADY MIEJSKIEJ  W SIENIAWIE z dnia 17 marca 2017 r.. 

 

I. Terminy rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego  

L. p. Czynności rekrutacyjne Termin                                  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                                

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Składanie deklaracji o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 

które uczęszczają do oddziału przedszkolnego              

w roku szkol. 2020/2021) 

od 15 lutego 2021 r. 

od godz. 8:00 

do 23 lutego 2021 r. 

do godz. 15.00 

       

--------------- 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę     

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 1 marca 2021 r. 

od godz. 8:00 

do 29 marca 2021 r. 

do godz. 15:00 

od 4 maja 2021 r. 

od godz. 8:000 

do 10 maja 2021 r. 

do godz. 15:00 

( tylko na wolne 

miejsca) 

3. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

 

 

od 1 kwietnia 2021 r.  

do 19 kwietnia 2021 r.  

 

 

od 13 maja 2021 r. 

do 18 maja 2021 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną  listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . 

23 kwietnia 2021 r. 

 do godz. 15:00 

21 maja 2021 r. 

do godz. 15:00 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
od 26 kwietnia 2021 r. 

do 28 kwietnia 2021 r. 

do godz. 15:00 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

30 kwietnia 2021 r.                

do godz. 15:00 
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Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego  

 

Kryterium ustawy Liczba pkt 
1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) Zgodnie z art. 131 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe 

kryteria ustawowe mają 

jednakową wartość- 

Na potrzeby rekrutacji 

elektronicznej każdemu                  

z tych kryteriów nadano 

wartość -     65 pkt. 

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 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe: 

Oświadczenie o wielodzietności  
Orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem,  
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 998 z późn. zm.) 

 
2. Kryteria drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego 

 
Kryterium ustalone przez organ prowadzący Liczba pkt. 

1. Dziecko, którego rodzice są zatrudnieni w ramach stosunku 

pracy bądź umowy cywilnoprawnej, studiują w trybie dziennym 

lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo 

gospodarstwo rolne. 

1 pkt. 

2. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku 

szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w tym samym 

oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. 

1 pkt. 

3. Zadeklarowany we wniosku czas pobytu dziecka w oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej powyżej 5 

godzin dziennie . 

1 pkt.                                           
za każdą godzinę 

Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący 

Oświadczenie rodziców, że są zatrudnieni w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej, 

studiują w studiują w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo 

gospodarstwo rolne 
Oświadczenie rodziców, że rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w roku na który prowadzona jest 

rekrutacja w tym samym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. 
Oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

w publicznej szkole podstawowej. 

UWAGA! 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, Komisja 

rozpatrując wniosek nie uwzględni danego kryterium.                                                                           

O przyjęciu do oddziału przedszkolnego decyduje liczba wolnych miejsc i uzyskanych 

punktów. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 


