
 
                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014 
                                                                                                                                                       Wójta Gminy Płoniawy-Bramura 
                                                                                                                                                       z  dnia 25.02.2014 r.  
 

ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

w Gminie Płoniawy-Bramura 
na rok szkolny 2014/2015 

 
1.  Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie 
biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają u dyrektora szkoły jedynie Deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny - w okresie od 5 do 12 marca 2014 r.    
Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale 
przedszkolnym od dnia 1 września 2014 r. 
 
2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, dla 
dzieci zapisywanych po raz pierwszy, na pisemny wniosek rodzica. 
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż dwóch 
wybranych oddziałów przedszkolnych, we wniosku określa się kolejność wybranych placówek, w 
porządku od najbardziej preferowanego - w okresie od 13 do 31 marca 2014 r. 
Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 
rekrutacyjnych. Druk wniosku i wzory załączników należy pobrać w sekretariacie szkoły podstawowej 
pierwszego wyboru. 
 
3. Do oddziałów przedszkolnych w Gminie Płoniawy-Bramura przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, 
zamieszkałe na terenie gminy Płoniawy-Bramura. 
Dzieci mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (tj. urodzone między 
1.07.2008 r. a 31.12.2009 r.) przyjmowane będą do oddziałów przedszkolnych w pierwszej kolejności. 
 
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem 
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 
 
5. Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 lipca 2008 r.) chcący zapisać 
dziecko do oddziału przedszkolnego winni dołączyć do Wniosku /Deklaracji decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego. 
 
6. Rodzice dzieci urodzonych po 31.12.2011 r. (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o ich 
zapisanie do oddziału przedszkolnego po zakończonej rekrutacji, w miarę wolnych miejsc. 
 
7. Dzieci zamieszkałe poza terenem naszej gminy mogą zostać przyjęte do oddziały przedszkolnego, 
jeżeli są wolne miejsca, na wniosek rodziców. 
 
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 
 
Kryteria rekrutacyjne 
 
1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy 
Płoniawy-Bramura niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 
a) Kryterium główne - grupa I –konstytucjonalne: 



 
 
  * wielodzietność rodziny kandydata – oznacza rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci, 
  * niepełnosprawność kandydata, 
  * niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
  * niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
  * niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
  * samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (pojęcie to obejmuje 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), 

* objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te są brane pod uwagę łącznie, nie mogą być dowolnie wybierane w procesie rekrutacji i  
mają taką samą wartość. 
 
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione       
kryteria określone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Płoniawy-Bramura: 
a) Kryteria dodatkowe – grupa II – społeczne, lokalne, środowiskowe: 
  * zatrudnienie rodziców, 
  * rodzeństwo kandydata w danym oddziale przedszkolnym. 
Lp. Kryterium Punkty1)   
I. Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)  
1.  Dziecko z rodziny wielodzietnej 5 
2.  Dziecko niepełnosprawne 5 
3. Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 5 
4. Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 5 
5.  Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 5 
6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 5 
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą 5 
II Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)  
1.  Zatrudnienie rodziców 4 
2.  Rodzeństwo kandydata w danym oddziale przedszkolnym 3 
 
W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi szkoły istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
Dyrektor wyznacza też przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 
Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji wyznaczą dyrektorzy szkół podstawowych. 
 
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 dziecko zamieszkałe na 
obszarze naszej gminy, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z 
wychowania przedszkolnego, nie zostanie przyjęte do danego oddziału przedszkolnego, dyrektor 
szkoły informuje o nieprzyjęciu dziecka Wójta Gminy Płoniawy-Bramura. 
W tym przypadku Wójt jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny, 
który może przyjąć dziecko.   


