
Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola im. Kubusia Puchatka     

w Tuliszkowie na rok szkolny 2021/ 2022 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910         

i 1378 oraz 2021 poz. 4 , 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Z 2020 r. poz. 1327 ze 

zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737 ze 

zm.),  

• Zarządzenie NR 0050.5.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia                           

22.01.2021r.  w  sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym 

terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół 

podstawowych dla których Gmina i Miasto Tuliszków jest organem prowadzącym, 

• Uchwała Nr 0007.14.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 luty 2015r.              

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto 

Tuliszków.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział I 

Warunki regulaminu 

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci                      

w wieku od 3 - 6 lat do Przedszkola im. Kubusia Puchatka Tuliszkowie. 

2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola oraz jest 

udostępniony zainteresowanym rodzicom w wersji papierowej przez dyrektora 

przedszkola na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

1)  Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Tuliszków; 

 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka                   

w Tuliszkowie; 

 

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole im. Kubusia Puchatka                                 

w Tuliszkowie; 

 

4) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora do 

celów przeprowadzania rekrutacji w przedszkolu, zgodnie z niniejszym regulaminem; 

 

5) Wielodzietność - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje lub więcej 

dzieci; 

 

6) Samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sadu, osobę rozwiedzioną; osobą samotną nie jest osoba, która 

ze względu na stan cywilny jest wolna, jednak wychowuje dziecko – kandydata do 

przedszkola wspólnie z jego rodzicem; 

 

7) Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, 

prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

 

8) Kandydacie - należy prze to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola; 

 

9) Wniosku zgłoszenia – należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do 

Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie”   - załącznik nr 1; 

 

10) Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie”- załącznik nr 2; 

 

11) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci 

do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.  

 

 



 

 

 

 

Rozdział II 

 

Procedura postępowania 

 

§ 3.1. Rekrutację do przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny dyrektor przedszkola                     

w formie pisemnego ogłoszenia wraz z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022. 

 

2. Do przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy i Miasta 

Tuliszków urodzonych w latach 2015 - 2018 oraz dzieci z rocznika 2014 i starsze, którym 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje 

wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola 

mogą być przyjęci kandydaci spoza gminy. 

 

4. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 28.05.2021 roku.  

 

5. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.  

 

6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą i Miastem 

Tuliszków mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. Kubusia Puchatka                              

w Tuliszkowie po zakończeniu postępowania uzupełniającego (od 28.05. 2021r.), jeśli 

 w przedszkolu będą wolne miejsca. 

 

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub zgodna z liczbą 

miejsc, przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor. 

 

8. W przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie 

z regulaminem i harmonogramem. 

 

9. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą 

udziału  w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w terminie od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 

2021 r. W przypadku gdy deklaracja nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, 

będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu. 

 

 

Rozdział III 

 

Kryteria rekrutacji 

 

§ 4.1. Rozpatrywanie wniosku zgłoszenia w I etapie rekrutacji dotyczy kandydatów 

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. 

 



2. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających 

warunek określony w ust.1 w stosunku do ilości wolnych miejsc w przedszkolu, brane są 

pod uwagę łącznie następujące kryteria o wartości wyrażonej w punktach: 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt, 

2) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10 pkt, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -10 pkt, 

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie - 10 pkt, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt, 

 

3. Jeśli po zakończeniu postępowania w I etapie w przedszkolu nadal są wolne miejsca lub 

kandydaci uzyskali taki sam wynik, stosuje się dodatkowe kryteria o wartości wyrażonej      

w punktach: 

 

1) oboje rodzice kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą 

pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym (kryterium 

stosuje się także dla rodzica pracującego/ studiującego, samotnie wychowującego 

kandydata) - 10 pkt, 

 

2) dłuższy pobyt kandydata w przedszkolu (powyżej podstawy programowej) - 8 pkt, 

 

3) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym - 6 pkt. 

 

4. Każdy kandydat otrzymuje punkty za każdy spełniony warunek. Punkty te są 

sumowane. 

 

5. Kandydaci u których we wniosku suma punktów jest mniejsza niż 18                                  

(z wyłączeniem dzieci 5 i 6 letnich objętych dowozami), będą mogli korzystać                         

z wychowania przedszkolnego w godzinach popołudniowych od 13.15 do 18.15  

 

 

Rozdział IV 

 

Wymagane dokumenty 

 

§ 5. 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów                         

o których mowa w § 4 ust.1., to:  

 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zawierające imiona  

i nazwiska dzieci oraz daty ich urodzenia, 

 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

psychologiczno - pedagogiczną lub orzeczenie o niepełnosprawności                                  

w rozumieniu  przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej              

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 

3) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 



oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka, 

 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą                    

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 

5) oświadczenie o zatrudnieniu przez zakład pracy obojga rodziców, 

 

6) oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy i Miasta Tuliszków. 

 

 

 

Rozdział V 

 

Skład i prace komisji 

 

§ 6.1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola. 

 

2. Komisja powoływana jest przez dyrektora w drodze zarządzenia. 

 

3.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. 

 

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który jest przechowywany w przedszkolu. 

 

5. Do zadań komisji należy: 

1) stwierdzenie ilości wolnych miejsc w przedszkolu po uwzględnieniu ilości dzieci 

przyjętych na skutek złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu oraz dzieci, które mają obowiązek odbycia 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

 

2) przeprowadzenie I etapu rekrutacji zgodnie z § 4 i § 5; analiza wniosków oraz 

dowodów potwierdzających prawo do uzyskania punktów zgodnie z ustalonymi 

kryteriami, 

 

3) przydział punktów zgodnie z kryteriami określonymi w § 4, 

 

4) uszeregowanie listy wszystkich kandydatów wg. ilości uzyskanych punktów                    

w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej, 

 

5) jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji nadal są wolne miejsca w przedszkolu lub 

kandydaci uzyskali taki sam wynik, komisja przeprowadza drugi etap rekrutacji 

zgodnie z § 4, 

 

6) w naborze II rozpatruje się karty zgłoszenia kandydatów zamieszkałych na terenie 

Gminy i Miasta Tuliszków, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc oraz 

kandydaci spoza Gminy, 

 

7) w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, 

dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej wg. kolejności punktów 

przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której 

zwolniło się miejsce, 



 

8) ustalenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz listę 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

Rozdział VI 

 

Postanowienia końcowe 

 

   § 7. 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 

zawierające nazwisko i imię należy uszeregować alfabetycznie ze wskazaniem liczby 

punktów. 

 

  2. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 

odbywa się według harmonogramu rekrutacji do przedszkola w danym roku szkolnym 

wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie. 

 

  3. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zawierające nazwisko  

  i imię należy uszeregować alfabetycznie bez wskazania liczby punktów. 

 

  4. Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola odbywa się 

według harmonogramu rekrutacji do przedszkola w danym roku szkolnym wprowadzonym 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie.  

 

  5. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 

przysługuje prawo złożenia żądania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

przedszkola. 

 

  6. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 7 dni od zakończenia przyjmowania 

roszczeń. 

 

  7. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic ma prawo odwołać się od decyzji 

komisji rekrutacyjnej o nie przyjęciu dziecka do przedszkola.  

 

  8. Złożenie podpisanej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz 

wniosku o przyjęcie dziecka  w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie jest 

podstawą do udzielenia świadczenia przez przedszkole o ile dziecko zostało przyjęte do 

przedszkola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


