
 

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego 

dzieci do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

1.Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia tych kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania                        

za poszczególne kryteria: 

 

1.1 Kryteria (ustawowe) brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci); 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objecie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość, tj. 1 pkt. 

 

1.2 Kryteria (społeczne/lokalne) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria 
 

Lp. Kryterium  Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

1 Dziecko objęte obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym zamieszkałe 

 w danym obwodzie oddziału 

przedszkolnego ( dziecko 

sześcioletnie) 

 

30 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we 

wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

2 Dziecko mające prawo do 

korzystania z wychowania 

przedszkolnego zamieszkałe w 

danym obwodzie oddziału 

przedszkolnego ( dziecko 

pięcioletnie) 

15 Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we 

wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

3 Dzieci obojga rodziców 

pracujących lub studiujących w 

trybie dziennym 

10 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z 

rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy (z okresem 

zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny 

wpis do działalności gospodarczej, Zaświadczenie z 

uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie 

studiów. 



4 Uczęszczanie rodzeństwa do 

Szkoły Podstawowej nr 1  

lub do Gimnazjum 

w Suchej Beskidzkiej 

5 - 

5 Rodzice odprowadzają podatek 

dochodowy  

w Gminie Sucha Beskidzka 

5 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego  

w Gminie Sucha Beskidzka przez rodziców (od każdego 

z rodziców). 

 
 

1.3 Wzory dokumentów rekrutacyjnych: 

a) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej 

                                                                Dyrektor  

                                                                Szkoły Podstawowej nr 1 

                                                                w Suchej Beskidzkiej  

                                                                          
 

 WNIOSEK 

o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 

 w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2017/2018 

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka pismem drukowanym. 
 

Dane kandydata (dziecka) 

1. Imię:  
 

2. Nazwisko:  
 

3. Data urodzenia:  
dd   m   r     

4. PESEL:  
           

5. Seria i numer paszportu (gdy brak pkt. 4):  
 

6. Inny dokument potwierdzający tożsamość 

(gdy brak pkt. 5):  

7. Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

Dane matki kandydata 

1. Imię:  
 

2. Nazwisko:  
 

3. Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

4. Adres poczty elektronicznej:  
 

5. Numer telefonu:  
 

Dane ojca kandydata 

1. Imię:  
 

2. Nazwisko:  
 

3. Adres zamieszkania:  
ul. 

  -     

4. Adres poczty elektronicznej:  
 



5. Numer telefonu:  
 

 

Preferencje wyboru przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

Preferencja Nazwa przedszkola, szkoły, adres 

Pierwszy wybór: 

 

 

 

Drugi wybór:  

 

 

 

Trzeci wybór: 

 

 

 

 

Do wniosku załączam : 
 

Lp. KRYTERIA USTAWOWE 
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

Liczba 

załączników 

1. Wielodzietność rodziny dziecka. 
 

 Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka. 

 

2.  Niepełnosprawność dziecka. 
 

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 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2011, nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka. 
 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011, nr 127,poz 721 ze zm.). 

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka.  
 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011 nr 127, poz. 721 ze zm.). 

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka. 
 

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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

(Dz.U. z 2011, nr 127,poz.721 ze zm.). 

 

6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie. 
 

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 dziecka pieczą zastępczą.  



 

Dokument potwierdzający objęcie dziecka piecza zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135). 

 

KRYTERIA SPOŁECZNE /LOKALNE 
 

1. Kandydat jest objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym  i zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 (dotyczy 

dziecka 6-letniego) 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego. 

Tak / Nie 

2. Kandydat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i 

zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 (dotyczy dziecka  

5- letniego) 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania złożone we wniosku o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego. 

Tak / Nie 

3.  Oboje rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym. 
Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu 

pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie 

studiów. 

 

4. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej nr 1 Tak / Nie 

5. Rodzice odprowadzają podatek dochodowy 
Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Sucha Beskidzka przez 

rodziców (od każdego z rodziców). 

 

 

POUCZENIE: 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

…........................................          .....................................................       …............................................... ........... 

           /data/                                      /podpis matki/opiekunki prawnej/             /podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku 

do celów związanych z przeprowadzaniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją pracy  

i funkcjonowaniem tego oddziału, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

 

 

 

…......................................           …........................................................       ….......... ............................................... 

           /data/                                       /podpis matki/opiekunki prawnej/             /podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

2. Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego  

oraz postępowania uzupełniającego; terminy składania dokumentów: 
 

Rodzaj czynności 

dokument 

Postępowanie rekrutacyjne Postępowania 

uzupełniającego 

Zebranie deklaracji  

o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego  

Do 12.04.2017  

 

Składanie zgłoszeń i wniosków wraz  

z załącznikami do dyrektora szkoły 

18.04.2017  - 28.04.2017 

 

15.05.2017 – 19.05.2017 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów  

02.05.2017 – 05.05.2017  22.05.2017 -23.05.2017  

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 05.05.2017  

do godz. 15.00 

 

 23.05.2017 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia 

do 10.05.2017  

do godz. 15.00 

26.05.2017  

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną  listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

11.05.2017 

do godz. 15.00 

29.05.2017 

Składanie wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  

 

 

Wydanie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 5 dni od złożenia wniosku  

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia  

 

Złożenie do dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 

odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu 

otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia  

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia złożenia 

odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej do 

dyrektora  

 

 

 

 

 


