
Katowice, 2017.04.14 

MP65.021.4.2017 

 

Zarządzenie Nr 4 /2017 

Dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 65  w Katowicach 

z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 65  

w Katowicach na rok szkolny 2017/2018 

Na podstawie: 

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

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2017r. poz.60)   

• 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 

 

zarządza się, co następuje 

 

§ 1 Wprowadza się Regulamin rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 65 w Katowicach na rok  

         szkolny 2017/2018. 

§ 2   Za realizację zarządzenia jest odpowiedzialny dyrektor przedszkola. 

 

§ 3 Zobowiązuje się Komisję Rekrutacyjną Miejskiego Przedszkola nr 65  do zapoznania się  

        z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. 

 

§ 4   Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679


Katowice, 2017.04.14 

MP65.021. 3.2017 

 

Zarządzenie Nr 3 /2017 

Dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 65  w Katowicach 

z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

do Miejskiego Przedszkola nr 65 w Katowicach na rok szkolny 2017/2018 

Na podstawie : 

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

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. 

z 2017r. poz.60)   

  

 

zarządza się, co następuje 

                                                                      

§ 1 

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2017/2018 w następującym składzie : 

1. Renata Włosowicz - przewodnicząca  

2. Katarzyna Kowal- członek komisji 

3. Beata Tymińska- członek komisji 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 65 w Katowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  

REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 65 W KATOWICACH  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Podstawa prawna :  

 

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

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 ( Dz.U. z 2017r. poz.60)   

• 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 

• Zarządzenia nr 1328/17 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12.04. 2017 r. w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 

2017/2018. 

§ 1 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym 

dziecko kończy 7 lat. 

2. Dziecko 6 letnie ( urodzone w 2011r) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 6 lat.  

3. Dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ( na podstawie decyzji dyrektora rejonowej 

szkoły podstawowej ) kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 

4. Dziecko 5 letnie ( urodzone w 2012r) oraz dzieci 4 letnie ( urodzone w 2013r) oraz dzieci 3 

letnie ( urodzone w 2014r.) mają ustawowe prawo korzystania z wychowania przedszkolnego. 

5. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną , obejmuje dwa etapy i 

odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu na 

wniosek/opiekuna prawnego kandydata. 

 

§ 2 

Przebieg procesu rekrutacji: 

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

deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce , do której uczęszcza,  w 

terminie 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 za pośrednictwem strony internetowej 

https://katowice.nabory.pl  

4. Harmonogram rekrutacji opisuje tabela nr 1. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221646537&id=1454402679
https://katowice.nabory.pl/


 

Tabela nr 1. 

Lp

. 
Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

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 postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 28.04.2017 r., od godziny 

08:00 do 12.05.2017 r., 

do  godziny 16:00 

od 13.06.2017 r., od godziny 

08:00 do 10.08.2017 r.,  

do godziny 16:00 

2. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do przedszkola lub innej formy 

wychowania 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. 20t ust. 7 ustawy o 

systemie oświaty. 

12.05.2017 r., od godziny 

16:00 do 19.05.2017 r.  

do godziny 13:00 

10.08.2017 r., od godziny 

16:00 do 11.08.2017 r.  

do godziny 16:00 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

02.06.2017 r. o godzinie 

09:00 
14.08.2017 r. o godzinie 

09:00 

4. 
Potwierdzanie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia. 

  
od 02.06.2017 r., od godziny 

09:00 do 09.06.2017 r., 

 do godziny 16:00 
  

  
od 14.08.2017 r., od godziny 

09:00 do 21.08.2017 r.,  

do godziny 16:00 
  

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisje rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

12.06.2017 r., o godzinie 

13:00 
22.08.2017 r., o godzinie 

13:00 

    

 

5. Do przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych  na obszarze gminy Katowice. 

6. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów  dziecka. 



7. We wniosku o przyjęcie rodzice/opiekunowie wskazują 3 wybrane przedszkola/szkoły z 

oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 

nazwana jest przedszkolem/szkołą z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie 

dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego 

wyboru. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości wypełnienia przez rodziców 

/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym , rejestracji dziecka w systemie 

mogą oni dokonać udając się do przedszkola. 

10. Ustawodawca w art.131.2  przywołanej ustawy Prawo oświatowe, określił kryteria 

uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ( tabela nr 2). Kryteria te 

maja jednakową wartość. 

  

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. 

 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na II etapie są brane 

pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący ( tabela nr 3). Ich wartość punktowa 

jest różna . W roku szkolnym 2017/2018 kryteria organu prowadzącego określa Uchwała nr 

XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

Tabela nr 3. 

Lp.  Kryteria lokalne  Wartość 

punktowa 

1.  Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym albo dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. 

64 pkt 

2. Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w 

publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem 

rocznego przygotowania przedszkolnego) 

32 pkt; 

3. Dziecko zgłaszane do przedszkola , którego rodzeństwo uczęszcza lub 

będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o 

przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu.  

16 pkt; 

4. Dziecko którego oboje  rodzice  pracują/studiują w systemie studiów 

stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica 

samotnie wychowującego dziecko 

8 pkt; 



5. Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja  

4 pkt; 

6. 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. 

2 pkt; 

 

12. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są potwierdzić wyżej wymienione kryteria poprzez 

dostarczenie odpowiednich dokumentów ( tabela nr 4). 

 

Tabela nr 4. 

 Wymagane dokumenty 

 Do pkt 1 Numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku odroczenia, kopia 

decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji 

obowiązku szkolnego; 

Do pkt 2 Numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego; 

Do pkt 3 Oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we 

wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu; 

Do pkt 4 Oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów w systemie 

stacjonarnym ; 

Do pkt 5 Zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające , że dziecko uczęszczało do żłobka; 

Do pkt 6 Oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem 

rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o 

zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy. 

 

13. Podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji 

zawartych we wnioski ze stanem faktycznym . 

14. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ‘’ 

( art.150 ust. 6 przywołanej wyżej ustaw Prawo oświatowe). 

15. O przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji 

wniosków w systemie. 

16. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola . 

17. Komisja rekrutacyjna jest powołana Zarządzeniem  Nr 3/2017 Dyrektora  Miejskiego 

Przedszkola Nr 65  w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2017 r. 

18. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może : 

          - żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających      

            okoliczności zawarte w oświadczeniach ( przewodniczący wyznacza termin przedstawienia  

            dokumentów) 



         -  zwrócić się do organu prowadzącego przedszkole , o potwierdzenie okoliczności zawartych w  

            oświadczeniach 

19. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna , rozpatrując wniosek ,  nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone  

20. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala 

kolejność przyjęć. 

21. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo 

Oświatowe, tzw. kryteria ustawowe .  

22. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w przywołanej wyżej 

uchwale Rady Miasta Katowice, tzw. kryteria lokalne. 

23. W przypadku powstania konfliktu tzn. w przypadku , gdy większa liczba dzieci ma taką samą 

liczbę punktów, za dodatkowe kryterium wybiera rok i miesiąc urodzenia dziecka ( starsze 

dzieci mają pierwszeństwo). 

24. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

25. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

26. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do 

przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

27. Rodzice /prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

    dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy  

    dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 

             - wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

                 w  terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

28. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sadu administracyjnego. 

§ 3 

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

Zarządzeniem nr 4 /2017 z dnia 14.04.2017r  Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 65  

w Katowicach. 

2.  Regulamin rekrutacji dostępny jest w kancelarii dyrektora. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


