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Zasady rekrutacji do Przedszkola  w Zespole Edukacyjnym w Płotach 

na rok szkolny 2019/2020 - informacje dla rodziców 

I. Informacje ogólne 
1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Płotach, Zagórzu i okolicy. 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016-2013). 
3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział tylko dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. 
4. Przedszkole przeprowadza rekrutację, stosując kryteria i zasady obowiązujące w naborze do przedszkoli publicznych. 
5. Korzystanie z wychowania przedszkolnego, odbywa się na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych. 
6. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca. 

II. Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców**** o zamiarze kontunuowania 
edukacji przedszkolnej dziecka. 
2. Deklarację należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2019 r. w przedszkolu (formularz deklaracji jest do odebrania w ZE).  

4. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
5. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

III. Postępowanie rekrutacyjne 
1. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy odbywa się na pisemny wniosek rodzica. 
2. Rodzice składając wniosek, proszeni są również o podanie informacji szczepieniach dziecka, alergii pokarmowej dziecka oraz o 
ubieganie się o miejsce  w innym przedszkolu. 
3. Rodzice, ubiegając się o przyjęcie do przedszkola dziecka u którego stwierdzono alergię pokarmową, zobowiązani są do złożenia  
oświadczenia*** lub zaświadczenia lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej. 
3. Wniosek o przyjęcie dziecka należy wypełnić w formie papierowej, formularz wniosku dostępny jest  Zespole Edukacyjnym  
w przedszkolu, u dyrektora lub do pobrania na stronie internetowej www.nspploty.edu.pl w zakładce Nabór 2019. Wypełniony 
wniosek podpisuje rodzic dziecka. 
5. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku 
należy złożyć w ZE w przedszkolu w terminie 8 kwietnia 2019 - 12 kwietnia 2019 r. 

Ważne! 
Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Kolejność składania wniosków, w sprawach spornych, może wpływać na wynik 
rekrutacji. 

IV. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie 
1. Kryteria ustawowe 
W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe. 

 

Lp. 
 

Kryterium ustawowe 

Liczba 
pkt. za 

spełnianie 
kryterium 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryterium 

1.  
wielodzietność rodziny 
kandydata* 

120 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

2.  niepełnosprawność kandydata 120 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z 
późn. zm.) 

3.  
niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata 

120 

4.  
niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

120 

5.  
niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

120 

6.  
samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie** 120 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

7.  
objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 120 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) 

 
UWAGA! 
Dokumenty, będące załącznikami do wniosku składane są w oryginale, w formie odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te 
mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
  
 

  

http://www.nspploty.edu.pl/
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2. Kryteria, określone przez Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza (organ prowadzący) 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę kryteria niżej określone: 
 

Lp. 
 

Kryterium wewnętrzne 

Liczba 
pkt. za 

spełnianie 
kryterium 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryterium 

1.  

Dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się 
w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo 
rolne lub  działalność gospodarczą. Kryterium 
stosuje się również do pracującego zawodowo lub 
uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie 
wychowującego dziecko. 

20 

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub o 
wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, 
2) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w 
trybie dziennym, 
3) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, 
4) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

2.  

Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się 
w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo 
rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium 
stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących 
dziecko. 

5 

3.  

Dziecko posiadające rodzeństwo: 
1) kontynuujące edukację przedszkolną w naszym 
przedszkolu  
2) kontynuujące edukację w NSP w ZE.   

15 
Oświadczenie złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. 
 

4.  
Dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie 
ubiegające się o przyjęcie do przedszkola w ZE w 
Płotach 

10  

5.  
Wybranie naszego przedszkola w ZE, jako priorytet.  50  
Wybranie przedszkola które jest  priorytetem i 
przedszkola w ZE. 

20  

 

Ważne! 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach 
dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
 

V. Uwagi końcowe 
1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych  
do przedszkola.  
2. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie  
8-15 maja 2019 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  
w przedszkolu. 
3. Roczne przygotowanie przedszkolne. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 
4. Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Decyzja o wyborze jednej formy kształcenia 
należy do rodziców dzieci 6-letnich. 
5.  Rodzice, którzy chcą, aby ich 6-letnie dziecko: 

1) kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, składają deklarację o 
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 4 kwietnia 2019 r., 

2) rozpoczęło naukę w klasie I szkoły podstawowej biorą udział w naborze do szkoły podstawowej, który odbywa się wg innych 
kryteriów.   

 
 
 
 
 
* Wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.  
**Samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć 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. 
***Oświadczenia, będące załącznikami do wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
**** Rodzic – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem . 

 


