
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W STARYM POLU NA ROK SZKOLNY 

2023/2024 
 

Szanowni Państwo. 

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą”. 

Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat, zamieszkałe wraz rodzicami w Gminie Stare Pole. 

Dzieci zamieszkałe w innych gminach oraz dzieci, które ukończyły 2,5 roku będą 

przyjmowane w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po 

przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego. 

Dzieci do przedszkola przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub  karty zgłoszenia.  

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola przyjmowane są na rok 

szkolny 2023/2024 na podstawie  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  

w przedszkolu z dniem 1 września 2023 r. 

Zapisanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia. 

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub kartę zgłoszenia można składać: 

1) za pomocą poczty elektronicznej przesyłając kartę na adres: 

rekrutacja.przedszkolestarepole@gmail.com 

2) osobiście w sekretariacie przedszkola.  

 

Stosownie do art. 154 ust. 3 ustawy Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej 

wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  

a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy posiadające jednakową wartość 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

1. Wielodzietność Oświadczenie o wielodzietności rodziny. 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

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  



4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

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  

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, 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  

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata 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 kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodzin i systemie pieczy zastępczej  

Kryteria określone  w uchwale nr XIV/91/2016 Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 marca 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez gminę, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1560). 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Punkty 

1. Zatrudnienie obojga rodziców w 

ramach pracowniczego stosunku 

pracy, wykonywania pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego 

lub działalności gospodarczej, nauka 

w trybie dziennym (kryterium stosuje 

się też do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko) 

Oświadczenie każdego z 

rodziców o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę, 

umowy cywilnoprawnej, 

prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub działalności 

gospodarczej, pobieraniu nauki 

w trybie dziennym 

10 

2. Czas pobytu dziecka i jego rodzeństwa 

w przedszkolu powyżej 5 godzin 

dzienne  

Oświadczenie rodziców o 

zgłoszeniu dziecka na pobyt w 

przedszkolu powyżej 5 godzin 

dziennie 

3 

3. Miesięczny dochód* na osobę w 

rodzinie nie przekracza 75% kwoty, o 

Oświadczenie rodzica kandydata 2 



której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych  
*Sposób obliczenia dochodu został określony w art. 131 ust. 9 i 10 ustawy. 

 

Wójt Gminy Stare Pole działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy określa terminy 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów jak w poniższej tabeli: 

 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie deklaracji o kontynuacji 

wychowania przedszkolnego 

od 20.02.2023 r. 

do 28.02.2023 r. 

- 

2. Złożenie karty zgłoszenia dziecka 

do przedszkola wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2023 r. 

do 31.03.2023 r. 

od 01.06.2023 r. 

do 16.06.2023 r. 

3. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną kart zgłoszenia  i 

dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 03.04.2023 r. 

do 14.04.2023 r. 

od 19.06.2023 r. 

do 23.06.2023 r. 

4. Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

17.04.2023 r. 27.06.2023 r. 

 

5. Zgłoszenie przez rodzica 

rezygnacji z miejsca w 

przedszkolu 

do 25.04.2023 r. do 05.07.2023r.  

6. Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

przyjętych 

28.04.2023 r. 10.07.2023 r. 

 


