
Przedszkole „Akademia Małego Olimpijczyka”
ul. Sosnowa 6a, 64 - 530 Kaźmierz

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO PRZEDSZKOLA „AKADEMIA MA ŁEGO OLIMPIJCZYKA”

W KAŹMIERZU 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:

1. Art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378
    oraz z 2021 r. poz. 4).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie przeprowadzania postępowania
    rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 
    i centrów (dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3. Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
    kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,  
    oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 
    wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kaźmierz.
4. Zarządzenie Nr 157/21 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
    harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na 
    rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
    podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
    Kaźmierz.

Rozdział I
Tok postępowania rekrutacyjnego

§ 1

1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego obejmuje:
a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu,
c) składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
d) przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do przedszkola,,
e) ustalenie składu, terminu, miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
f) podanie do publicznej wiadomości liczby dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
przyjęcia  do  Przedszkola  „Akademia  Małego  Olimpijczyka”  w  Kaźmierzu  na  rok  szkolny
2021/2022,
g)  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych  do  Przedszkola
„Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu na rok szkolny 2021/2022,
h) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,
i) zawarcie umów z rodzicami o korzystaniu z usług przedszkola.

2.  Przedszkole  prowadza  rekrutację  w  oparciu  o  zasadę  powszechnej  dostępności,  ogłaszając
rekrutację  w następujących formach:
a) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
b) na stronie internetowej Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu,
c) na profilu społecznościowym przedszkola na FB.

3.  Ogłoszenie  zawiera  harmonogram  naboru  dzieci  do  Przedszkola   „Akademia  Małego
Olimpijczyka” w Kaźmierzu na rok szkolny 2021/2022.



4.  „Regulamin  Rekrutacji  jest  dostępny  na  tablicy  ogłoszeń  dla  rodziców  oraz  na  stronie
internetowej przedszkola.

Rozdział II
Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2

1. Przedszkole prowadzi rekrutację na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci urodzone w latach: 2018,
2017, 2016, 2015.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które
ukończyło dwa i pół roku.
4. Dzieci urodzone w roku 2015 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu
odbywa się raz do roku. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
6. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje
o przyjęciu dziecka do przedszkola.
7. Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola przed datą rozpoczęcia rekrutacji składają
deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Akademia Małego 
Olimpijczyka” w Kaźmierzu na rok szkolny 2021/2022.
8. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2021/2022
składając stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
9. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są do złożenia
pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 oraz 
podpisania umowy o świadczenie usług.
10. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
11. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania  rekrutacyjnego  są  przechowywane  nie  dłużej  niż  do  końca  okresu,  w  którym
korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Akademia Małego Olimpijczyka”  w     
Kaźmierzu.
12.  Dane  dzieci  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  są
przechowywane w przedszkolu przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola
została  wniesiona  skarga  do  sądu  administracyjnego  i  postępowanie  nie  zostało  zakończone
prawomocnym wyrokiem.

Rozdział III
Harmonogram rekrutacji

§ 3

1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do 
Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu określa się następujące terminy:

L.p. Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
 w postępowaniu
uzupełniającym

1. Potwierdzenie kontynuacji wychowania
przedszkolnego – przyjmowanie od Rodziców

deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego przez dziecko 

w dotychczasowym przedszkolu /
 oddziale przedszkolnym.

1.02. – 26.02.2021 r. --------------------



2. Złożenie wniosku – karty zgłoszenia o
przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału

przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03. – 31.03.2021 r. 24.05. – 28.05.2021 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola /

oddziałów przedszkolnych     
  i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. 

1.04. – 14.04.2021 r. 31.05. – 4.06.2021 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia.

15.04.2021 r. 9.06.2021 r. 

5. Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie
będzie jednoznaczne z rezygnacją  

z miejsca w przedszkolu.
(Formularz oświadczenia do pobrania 

w sekretariacie przedszkola.)

16.04. – 26.04.2021 r. 14.06. – 18.06.2021 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ 
oddziału przedszkolnego.

27.04.2021 r. 21.06.2021 r.

Rozdział IV
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

§ 4

1.  Do  Przedszkola  „Akademia  Małego  Olimpijczyka”  w  Kaźmierzu  przyjmowane  są  dzieci
zamieszkałe na terenie Gminy Kaźmierz.
2. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Kaźmierz mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po
przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  przedszkole  nadal  będzie  dysponowało  wolnymi
miejscami.
3.  Pierwszeństwo  w  przyjęciu  do  przedszkola  mają  dzieci  sześcioletnie  objęte  obowiązkiem
rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
I etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria ustawowe: 
a) wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
b) niepełnosprawność dziecka - kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
d) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
e) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
f) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
g) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
5. Kryteria o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość – 1 pkt.
6.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  przedszkole  nadal  będzie  dysponowało
wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dodatkowe



kryteria wraz z liczbą punktów stosowanych łącznie, uchwalone przez Radę Gminy Kaźmierz.
II etap postępowania rekrutacyjnego
Kryteria obowiązujące podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zgodne z Uchwałą Nr
XVI/135/20 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów
wraz  z  liczbą  punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  publicznych  innych  formach  wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kaźmierz

KRYTERIA Liczba punktów

1. Obowiązek spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego. 10 punktów

2. Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej ( w tym rolniczej) lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

3 punkty

3. Rodzice rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz.

3 punkty

4. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny.

1 punkt

5. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przedszkola.

1 punkt

6. Kandydat wychowuje się w rodzinie, w której jeden z rodziców jest zatrudniony 
w jednostce organizacyjnej Gminy Kaźmierz.

1 punkt

Rozdział V
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu 
przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza 
Przewodniczącego komisji Rekrutacyjnej.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
 Przedstawiciele rady Pedagogicznej – 2 osoby.

2. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
b)  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych,
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
d) przyjmowanie wniosków od rodziców o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do przedszkola,
e) sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,
f) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3.  Listy,  o których mowa w  § 5 ust.  2 pkt.  b,  c podaje się do publicznej wiadomości  poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka”
w Kaźmierzu. Listy zawierają nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
4. dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w  § 5 ust. 2 pkt. C jest określony
w  formie  adnotacji  umieszczonej  na  tej  liście,  opatrzonej  odpisem  Przewodniczącego  Komisji
Rekrutacyjnej.
5. Listy, o kórch mowa w  § 5 ust. 2 pkt. b, c są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia
terminów o których mowa w harmonogramie rekrutacji.
6. Dyrektor sprawuje nadzór nad prawidłowością prac Komisji Rekrutacyjnej.



Rozdział  VI
Tryb odwoławczy

 
§ 6

1.  W  terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  dzieci  przyjętych
i  nieprzyjętych,  rodzic  dziecka  może  wystąpić  do  Komisji  Rekrutacyjnej  z  wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2.  Uzasadnienie  sporządza  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  dziecka
z wnioskiem o którym mowa w  §  6 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia
dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą
uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym
mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na  rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział  VII
Przepisy końcowe

§ 7

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy.
2. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.
3. Wnioski wypełnione nieprawidłowo lub niekompletne (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.)
z powodu niespełnienia kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostarczenia
dokumentów  potwierdzających  fakt  spełnienia  kryteriów  w  trakcie  analizy  formalnej  wniosku,
kryterium które nie zostało właściwie udokumentowane będzie traktowane jako niespełnione.
4.  W trakcie  roku szkolnego dzieci  będą przyjmowane na wolne miejsca decyzją  dyrektora na
podstawie kryteriów określonych w § 4.

§ 8

1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz stronie 
internetowej przedszkola.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2021 roku.


