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Podstawa prawna: 
 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami )  

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 

art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, 

• Uchwały nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów i do  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

• Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż 

klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria.  

 

§1 

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat oraz dzieci, którym odroczono 

obowiązek szkolny. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną, obejmuje 2 etapy 

podstawowy i uzupełniający i odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek 

rodziców/ prawnych opiekunów kandydata.  

 

§2 

Przebieg procesu rekrutacji: 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają 

deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko 

uczęszcza, w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Rodzic, który chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest  

do przejścia procedury rekrutacyjnej. 

3. Rekrutacja elektroniczna odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.  

4. Harmonogram rekrutacji opisuje tabela nr 1. 
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Tabela nr 1 

Lp. Rodzaj czynności 

Terminy  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Składanie przez rodziców deklaracji o 

kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego  
5-11.03.2019r. 

 

 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym   

od 12.03.2019r.  

od godz. 08.00 

 

do 25.03.2019r. 

do godz. 15.00 

od 5.08.2019r. 

od godz. 08.00 

 

do 8.08.2019r. 

do godz. 15.00 

3. Weryfikacje przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola innej 

formy wychowania przedszkolnego  i 

dokumentów potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 157 

ustawy Prawo oświatowe 

od 26.03.2019r.  

od godz. 8.00 

 

do 8.04.2019r. 

do godz. 15.00 

od 9.08.2019r.  

od godz. 8.00 

 

do 22.08.2019r. 

do godz. 10.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

12.04.2019r.  

o godz. 08.00 

 

26.08.2019r. 

 o godz. 13.00 

 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12.04.2019r.  

od godz. 08.00 

 

do 24.04.2019r. 

do godz. 15.00 

 

od 26.08.2019r. 

od godz. 13.00 

 

do 29.08.2019r. 

do godz. 15.00 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

26.04.2019r.  

o godz. 8.00 

30.08.2019r.  

o godz. 15.00 

 

5. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji  

wniosków w systemie. 



6. Za przebieg procesu rekrutacji w przedszkolu odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana 

Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola. 

7. Kryteria ustawowe przedstawia tabela nr 2. Kryteria te mają jednakową wartość. Rodzice/ 

prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć do wniosku dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów, odpowiednie oświadczenia drukuje się  

z systemu wraz z wnioskiem. 

 

Tabela nr 2. 

 

Lp. Kryteria ustawowe 

1 Wielodzietność rodziny kandydata 

2 Niepełnosprawność kandydata 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6 Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

8. Kryteria  lokalne określa tabela nr 3. Kryteria te maja różną wartość. Rodzice/ prawni 

opiekunowie zobowiązani są dołączyć do wniosku dokumenty/oświadczenia 

potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów, odpowiednie oświadczenia drukuje się  

z systemu wraz z wnioskiem. 

 

Tabela nr 3. 

Lp. Kryterium 

 

1 Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu 

(z wyłączeniem dzieci, objętych obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego) 

2 Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie 

uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na 

pierwszym miejscu 

3 Dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, 

kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego 

dziecko 

4 Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który odbywa się rekrutacja 

5 Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 

lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), 

aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 

lub wsparciem asystenta rodziny 

 

9. Jeżeli w przedszkolu pozostaje ostatnie wolne miejsce, a liczba kandydatów na to miejsce, 

mających te samą liczbę punktów, jest większa niż 1, wówczas wyboru kandydata 

dokonuje Komisja rekrutacyjna poprzez użycie w systemie elektronicznym na platformie 

Nabór Vulcan  przycisku – wybór losowy.  



10. Wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczenia/dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim  

klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

11. Wnioskodawca składa kompletną dokumentację wraz z załącznikami zgodnie  

z wybranymi kryteriami. 

12. W przepadku braków formalnych Komisja rekrutacyjna wzywa wnioskodawcę do ich 

uzupełniania wskazując nieprzekraczalny termin. Nie uzupełnienie dokumentacji lub 

przekroczenie terminu spowoduje negatywne rozpatrzenie wniosku. 

 

 

§3 

Zadania komisji rekrutacyjnej: 

 

1. Komisja rekrutacyjna jest powołana zarządzeniem dyrektora na okres od 05.03.2019  

do 31.08.2019. 

2. Przewodniczący Komisji wprowadza do systemu deklaracje rodziców/prawnych 

opiekunów o kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego. 

3. Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski, wzywa do uzupełnienia dokumentacji w razie 

braków formalnych i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do placówki.  

4. Komisja rekrutacyjna wywiesza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do Przedszkola. 

5. Rodzic/prawny opiekun w formie pisemnej potwierdza wolę, że dziecko będzie 

realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane.  

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, 

która uprawniała do przyjęcia dziecka. Dzień podania listy do publicznej wiadomości 

określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej. 

7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem  

o sporządzeniem uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Tryb 

odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 158 ust. 6–9, przywołanej 

ustawy. 

 

§4 

 

1. Regulamin  rekrutacji  Miejskiego Przedszkola Nr 65 w Katowicach został wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 5/2019 r. z dnia 20.02.2019 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 65  

w Katowicach. 

2. Regulamin rekrutacji dostępny jest w kancelarii dyrektora.  



 

Słowniczek: 
Wielodzietność rodziny –oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  

Samotne wychowanie dziecka –oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  

z jego rodzicem. 

Miejsce zamieszkania –zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako 

miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.). Miejscem 

zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź 

tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono 

wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują 

obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców,  

u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego  

z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

 


