
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY BISKUPICE  

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych : 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej, szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu  

rekrutacyjnych. 

 

od 1 marca do 31 

marca 2021 roku do 
godz. 15.00 

 

od 28 kwietnia do 5 

maja 2021 roku do 
godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, szkoły podstawowej, 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 6 kwietnia do 16 
kwietnia 2021 roku  

od 6 maja do 10 maja 
2021 roku  

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 
19 kwietnia 2021 

roku 

11 maja 2021 roku 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

 

 

od 20 kwietnia do 23 
kwietnia 2021 roku 

 

od 12 maja do 14 
maja 2021 roku 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

 

26 kwietnia 2021 

roku 

 

17 maja 2021 roku 

 
 

Zarządzenie Wójta Gminy Biskupice w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Biskupice na rok szkolny 2021/2022  

 

 

 

file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Zarządzenie%20Wójta%20Gminy%20Biskupice%20-%20harmonogram%20czynnosci%20rekrutacji.pdf


Kryteria rekrutacji: 

1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie 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)  1 pkt 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt 

 

2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

 

Kryterium ustalone przez organ prowadzący 

Liczba 

punktów 

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia lub studiują w systemie dziennym 
lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.  

50 

Kandydat, który ukończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym jest 

prowadzona rekrutacja do przedszkoli 40 

Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest 
prowadzona rekrutacja do przedszkoli 30 

Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata   

25 

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu  powyżej 5 
godzin podstawy programowej   

2 punkty za 

każdą rozpoczętą 

godzinę pobytu 

 

 

 

 UCHWAŁA NR XXXVIII/266/17 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów 

  

https://www.wieliczka.eu/files/files/Zarz%C4%85dzenie%206_2020_kryteria%20rekrutacji%20do%20publicznych%20przedszkoli.pdf
file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Uchwała%20266%20kryteria%20rekrutacji%20do%20PS%20i%20OP%20(2).pdf
file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Uchwała%20266%20kryteria%20rekrutacji%20do%20PS%20i%20OP%20(2).pdf
file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Uchwała%20266%20kryteria%20rekrutacji%20do%20PS%20i%20OP%20(2).pdf
file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Uchwała%20266%20kryteria%20rekrutacji%20do%20PS%20i%20OP%20(2).pdf


Dokumenty potwierdzające kryterium ustawowe oraz ustalone przez organ prowadzący: 

 

Dziecko zamieszkałe na obszarze 

Gminy Biskupice  
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - załącznik nr 1 

Dziecko z rodziny wielodzietnej, 

wychowującej troje lub więcej 

dzieci  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny- załącznik nr 2 

Dziecko z orzeczoną 

niepełnosprawnością  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) - w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka  

Dziecko osoby (matki lub ojca) 

niepełnosprawnej 

Dziecko obojga rodziców 

niepełnosprawnych 

Dziecko, którego rodzeństwo ma 

orzeczoną niepełnosprawność  

Dziecko osoby (matki lub ojca) 

samotnie wychowującej  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - 

załącznik nr 3 

Dziecko objęte pieczą zastępczą   Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w 

postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

Dziecko, którego oboje rodzice 

(opiekunowie prawni) są 

zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę/umowy zlecenia lub 

studiują w systemie dziennym lub 

wykonują rolniczą lub 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców na podstawie 

umowy o pracę/umowy zlecenia lub studiują w systemie 

dziennym lub  wykonują rolniczą lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą dziecka – załącznik nr 4 

 

Uczęszczanie do tego samego 

przedszkola rodzeństwa 

kandydata   

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 

- załącznik nr 5 

Liczba zadeklarowanych godzin 

pobytu kandydata w przedszkolu  

powyżej 5 godzin podstawy 

programowej   

Oświadczenie o liczbie zadeklarowanych godzin pobytu  

w przedszkolu - załącznik nr 6  

 

 

Oświadczenia do wniosku.pdf 

file:///D:/TRĄBKI/rekrutacja/REKRUTACJA%202021/Oświadczenia%20do%20wniosku.pdf

