
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 

Zasady rekrutacji do Przedszkola w Szczekocinach prowadzonego przez Gminę Szczekociny  

 na rok szkolny 2023/2024 

Informacje ogólne 

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne                                             

w przedszkolu. 

Dzieci 5-letnie (urodzone w 2018 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci 3-letnie (urodzone 

w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.  

Kryteria naboru 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

              

Lp. 

Kryteria ustawowe – 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 

2. Niepełnosprawność kandydata 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami 

uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria określa Uchwała 

Nr 191/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z 0703.2017 roku                                                             

tzw. kryteria lokalne. 

 

Lp. 
Kryteria lokalne 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

Wartość 

kryterium  

w punktach 



1. 

Dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilno – prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 

lub działalność gospodarczą. 

10 

2. Dziecko kontynuujące naukę w przedszkolu.  10 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne 

potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu , do którego dziecko zostało zakwalifikowane.  

 

Terminy rekrutacji 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych         

przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w Zarządzeniu Nr 11/2023 z dnia 31.01.2023 r. 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin                       

w  postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 13. 02. 2023 r.  
do 28. 02.2023 r. 

Od 15.03.2023 r.  

do  22. 03.2023 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Od 01.03.2023 r.  
do 03.03. 2023 r. 

23.03.2023 r. 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

06.03.2023 r. 24.03.2023 r. 

4. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  

Od 06.03.2023r.                  

do 13.03.2023 r. 
Od 27.03.2023r.   

do 06.04.2023 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

      14.03. 2023 r. 
     07.04.2023 r. 

 


