
Regulamin rekrutacji dzieci 

do oddziałów przedszkolnych  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

na rok szkolny 2014/2015 

 

Podstawa prawna opracowania regulaminu: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 ze zm.); Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie. 

 

 

Zasady rekrutacji 

1. Nabór do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława 

Konarskiego w Tarnowie w pierwszej kolejności obejmuje dzieci zamieszkałe na obszarze 

gminy Tarnów. 

2. Do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci 5 i 6-letnie  

w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

3. Rodzice* dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole do dyrektora 

szkoły składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego,  w terminie 7 dni poprzedzających termin  rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego. 

 
*Ilekroć w regulaminie mowa o rodzicu/rodzicach należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2014/2015 przeprowadza się w dniach  

10 marca – 9 kwietnia 2014 r. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

5. Rodzice kandydata do oddziału przedszkolnego składają do dyrektora szkoły pisemny 

wniosek o przyjęcie dziecka. We wniosku   wskazują dwie kolejne placówki (przedszkola lub 

oddziały przedszkolne w szkole podstawowej) – jako placówki drugiego wyboru. 

Wniosek zawiera: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

        numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

        tożsamość, 

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,   

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają, 

i) dodatkowe informacje o dziecku. 

 

6. Złożone w szkole pisemne wnioski rodziców  o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego  rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2.  



7. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych  na terenie gminy Tarnów niż 

liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane  pod uwagę  kryteria ustawowe 

określone w ustawie o systemie oświaty (art. 20c ustawy z dnia 06.12.2013 r.).  

  

Lp. Kryteria  Liczba punktów 

1. Wielodzietność rodziny dziecka. Kryteria brane pod uwagę 

łącznie, a ich wartość jest 

jednakowa. 

  

200 pkt. 

  

  

  

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. 

 

a) Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 

(art. 20b ww. ustawy ). 

b) Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez 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 (art. 20b  ww. ustawy). 

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  

w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria dodatkowe 

ustalone przez dyrektora szkoły. 

  

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba punktów 

1. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących 

w systemie stacjonarnym oraz dziecko wychowywane 

przez jednego rodzica pracującego lub studiującego  

w trybie stacjonarnym. 

50 pkt. 

2. Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r. ) oraz dziecko 

sześcioletnie (ur. w 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie 

do oddziału przedszkolnego.  

100 pkt. 

3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie 

przedszkolne w placówce pierwszego wyboru. 

5 pkt. 

4. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację szkolną 

w placówce pierwszego wyboru. 

5 pkt. 

5. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania 

dziecka lub odległość przedszkola od miejsca pracy 

jednego rodzica. 

2 pkt. 

6. Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym 

powyżej 5 godzin. 

10 pkt. 

 

Rodzice dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (art.20 t.2. 

ww. ustawy). W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych - do pobrania 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych - do pobrania 

http://www.konarski.wiara.pl/index.php/oddzial-przedszkolny/19-informator-szkolny/559-dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-kryteriow-ustawowych
http://www.konarski.wiara.pl/index.php/oddzial-przedszkolny/19-informator-szkolny/560-dokumenty-potwierdzajace-spelnianie-kryteriow-dodatkowych


9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników na drugim 

etapie postępowania, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę 

miejsce oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2  na liście preferencji rodziców 

dziecka (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). 

10. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Tarnów mogą być przyjęte do oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2, jeśli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego   

Lp. Postępowanie rekrutacyjne Termin 

1. Deklaracja rodziców o pozostawieniu dziecka w oddziale 

przedszkolnym. 

17.02-28.02. 

2014 r. 

2. Złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego. 

10.03.-09.04. 

2014 r. 

3. Działania komisji rekrutacyjnej. 11.04.-15.04. 

2014 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału 

przedszkolnego. 

16.04.2014 r. 

5. Pisemne potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do oddziału 

przedszkolnego dziecka zakwalifikowanego.  

16.04.-22.04. 

2014 r. 

6. Opublikowanie listy dzieci przyjętych (zostały zakwalifikowane  

i ich rodzice złożyli dokumenty) i nieprzyjętych do oddziału 

przedszkolnego.  

23.04.2014 r. 

7. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym. 23.04.-29.08. 

2014 r. 

Postępowanie odwoławcze 

8. Składanie przez rodziców  wniosku do komisji rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

 

- w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów przyjętych  

i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

 

- w terminie 5 dni od dnia 

złożenia wniosku  

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

 Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym 

uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

- w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania  pisemnego 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

 Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

- w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 



11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego (art. 20ze.1. ww. ustawy). 

12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku lub do rozstrzygnięcia postępowania 

sądowego w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 20 ze. 2. ww. 

ustawy). 

 
 


