
Zasady postępowania rekrutacyjnego

do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w

Otyniu na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie
przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego oraz  postępowania  uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2019 r., poz. 1737)

 Ustawa   z    dnia    14    grudnia    2016r.    Prawo    oświatowe    Prawo    oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.),

 Uchwała Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji na drugim   etapie   postępowania   rekrutacyjnego
do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Otyń,

 Uchwała Nr XII.57.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 9 października 2019 r. w sprawie
zmiany w uchwale Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Otyń,

 Zarządzenie  nr  RA.0050.11.2023  Burmistrza  Otynia  z  dnia  25  stycznia  2023  r.  w
sprawie ustalenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym,
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych  dla  których organem
prowadzącym jest Gmina Otyń.

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. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym zorganizowanym w szkole  podstawowej  lub
innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.



Dzieci    z    odroczonym     obowiązkiem     szkolnym     kontynuują     przygotowanie    przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci   czteroletnie   (urodzone   w   2019   r.)   oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola
Burmistrz Otynia wskaże rodzicom inne przedszkole , które przyjmie dziecko.

I. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu
nr RA.0050.11.2023 Burmistrza Otynia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców. Rodzice są zobowiązani
do podania danych zgodnie z formularzem wniosku.

3.Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia składania wniosków
o przyjęcie w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Otyniu, a datą zakończenia tego etapu.

4. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają
jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wg harmonogramu
określonego w załączniku nr 1 ww. Zarządzenia Burmistrza Otynia.

5. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów
w wieku 3 do 6 lat.  Jeżeli  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjęci kandydaci w wieku 2,5 roku
zamieszkali na terenie gminy oraz w dalszej kolejności poza jej obszarem.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie  rekrutacyjne  prowadzi  komisja  rekrutacyjna  powołana przez  dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.

2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych
opiekunów dziecka.

3. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności
informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

4. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów.



5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać  od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających
okoliczności  zawarte  w oświadczeniach (przewodniczący  wyznacza  termin  przedstawienia
dokumentów),

- zwrócić się do Burmistrza Otynia o potwierdzenie okoliczności zawartych w
oświadczeniach.

7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało
potwierdzone.

8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala
kolejność przyjęć:

9. Postępowanie  rekrutacyjne  prowadzone jest dwuetapowo. W I  etapie  brane są  pod
uwagę kryteria ustawowe, o których mowa w pkt. II. W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie, lub przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne
określone w pkt. III, ustalone na podstawie uchwały Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Otyniu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń oraz uchwały Nr XII.57.2019
Rady Miejskiej Otyń z   dnia   9   października   2019   r.   w   sprawie   zmiany   w   uchwale
Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń.

II. Kryteria określone w art. 131. Prawo oświatowe brane pod uwagę w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego.

I ETAP

L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów

1. Wielodzietność rodziny
kandydata

50 Oświadczenia rodziców



2. Niepełnosprawność kandydata 50 Orzeczenie 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 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

3. Niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata

50

4. Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

50

5. Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

50

6. Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

50 Prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający  rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

7. Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

50 Dokument poświadczający objęcie
dziecka piecza   zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

III. Kryteria lokalne dla II etapu rekrutacji zostały określone w uchwale Nr XXXVIII.36.2017
Rady Gminy Otyń   z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z  Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń oraz
uchwale Nr XII.57.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany
w uchwale Nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z  Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń

II ETAP

L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów



1. Oboje rodzice ( rodzic samotnie
wychowujący) kandydata
pracują, prowadzą gospodarstwo
lub pozarolnicza działalność 
gospodarczą

10 Dokumentami potwierdzającymi
spełnianie kryteriów są 
zaświadczenia i oświadczenia
rodziców.

2. Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do przedszkola lub
dziecko, którego rodzeństwo
zostało przyjęte do przedszkola
we wcześniejszym postępowaniu
lub dziecko, które uczęszczało do
gminnego żłobka

7

3. Kandydat       wychowuje        się
w rodzinie o wyjątkowo trudnej
sytuacji rodzinnej objętej
nadzorem kuratora lub pomocy
społecznej

5

4. Kandydat posiada opinię o 
potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju wydanej
przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną

8

5. Istnieje potrzeba zapewnienia
kandydatowi opieki w czasie 
przekraczającym 5 godzin 
dziennie

6

6. Oboje rodzice (rodzice samotnie
wychowujący) odprowadzają 
podatek dochodowy w Gminie 
Otyń

5

10. O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów, przy
czym w   przypadku   jednakowej   liczby   punktów   uzyskanej   przez   kilkoro   kandydatów
o zakwalifikowaniu dziecka rozstrzyga się drogą losowania.



11. Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie przedszkola.

12. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola, są zobowiązani
do złożenia pisemnego potwierdzenia woli wg terminów określonych w Załączniku nr 1
do Zarządzenia nr RA.0050.11.2023 Burmistrza Otynia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń

13. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

14. Podanie do publicznej wiadomości informacji o dzieciach przyjętych i nieprzyjętych
do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu odbywa się w terminie
określonym w Zarządzeniu nr RA.0050.11.2023 Burmistrza Otynia z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,
postępowaniu uzupełniającym  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Otyń poprzez wywieszenie listy dzieci na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

15. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania
rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub
mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
i przyjętych do przedszkola podczas rekrutacji.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku przez
rodziców uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.

3. Rodzice mogą wnieść w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Otyniu, który w ciągu 7 dni dokonuje rozstrzygnięcia.
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