
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Maćkówce  

                                                           nr 10 z dnia 01.02.2022r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAĆKÓWCE  

na rok szkolny 2022/2023 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572) 

2. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. 

Nr 26, poz. 232) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.) 

4.art.154 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021.1082, ze zm.)  

5. Statut Szkoły Podstawowej w Maćkówce 

6. Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.  

§ 2 

 

1. Do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Maćkówce przyjmowane są dzieci w 

wieku 2,5-4 i 5 lat. Do Oddziału Przedszkolnego w Maćkówce przyjmowane są dzieci  w wieku 

6 lat . 

2. Przyjmowanie dzieci do Punktu i Oddziału Przedszkolnego rozpoczyna się na podstawie 

wniosku zgłoszenia dziecka do Punktu i Oddziału Przedszkolnego, który należy pobrać w 

placówce lub na stronie  internetowej placówki, wypełnić i zwrócić do sekretariatu Szkoły 

Podstawowej w Maćkówce,  



3. Nabór prowadzi się zgodnie  z  poniższym  harmonogramem: 

- od 03 lutego do 18 marca 2022r.- wydawanie i przyjmowanie  wniosków zgłoszenia dziecka 

do Punktu i Oddziału Przedszkolnego; 

- 22 marca 2022r. - rozpatrywanie złożonych wniosków  przez Komisję Rekrutacyjną; 

- 24 marca 2022r. - wywieszenie  na tablicy informacyjnej Punktu i Oddziału Przedszkolnego 

imiennej listy dzieci przyjętych, nieprzyjętych oraz  listy rezerwowej; 

- Do 7 dni roboczych od daty wywieszenia informacji o przyjętych dzieciach do Punktu i 

Oddziału Przedszkolnego - składanie odwołań do  Dyrektora Szkoły Podstawowej   w 

Maćkówce; 

4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba  miejsc w  Punkcie i Oddziale 

Przedszkolnym, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkówce; 

5. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc 

w Punkcie i  Oddziale Przedszkolnym, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkówce powołuje 

komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

- przedstawiciel - Szkoły Podstawowej w Maćkówce- przewodniczący komisji rekrutacyjnej, 

 -  jeden  przedstawiciel Rady Rodziców, 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmując dzieci do przedszkola kieruje się  kryteriami określonymi 

w prawie  oświatowym: 

do przedszkola w pierwszej  kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 

- dzieci niepełnosprawne, 

- dzieci niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, 

- dzieci z niepełnosprawnym rodzeństwem, 

- dzieci z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci ) 

- dzieci objętych pieczą zastępczą, 

- dzieci rodziców samotnie wychowujących dziecko, 

( Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość. 1 punkt za każde spełnione kryterium) 

oraz innymi  niżej wymienionymi kryteriami : 

- dzieci obojga rodziców pracujących 

- dzieci uczęszczające do Punktu i Oddziału Przedszkolnego w poprzednim roku 

szkolnym  oraz ich rodzeństwo 

- dzieci zameldowane na terenie Gminy Zarzecze 

 

 



 

§ 3 

Tryb  postępowania  komisji rekrutacyjnej: 

 

Posiedzenie komisji odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej w Maćkówce 

w terminie  wyznaczonym  przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

Komisja rozpatruje wnioski do Punktu i Oddziału Przedszkolnego zgodnie 

kryteriami  ujętymi w § 2 pkt. 6 niniejszego regulaminu. 

W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący. 

Komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych  

i  nieprzyjętych. 

 

§ 4 

1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice prawni, opiekunowie mogą 

złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maćkówce w terminie do 7 

dni roboczych od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych do Punktu i Oddziału 

Przedszkolnego. 

2. Dyrektor  rozpatruje złożone odwołanie i przesyła zainteresowanym  rodzicom 

pisemną  odpowiedź z uzasadnieniem w terminie  7 dni roboczych od dnia złożenia 

odwołania.   Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

§ 5 

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Maćkówce biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w  niniejszym  regulaminie. 

 

§ 6 

Rodzice/ prawni opiekunowie/ wnioskujący o przyjęcie dziecka do placówki akceptują 

wewnętrzny regulamin Punktu i Oddziału Przedszkolnego. 

 

§ 7 

1. Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 3 lutego 2022 roku. 

 

 


