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REGULAMIN REKRUTACJI 
do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Tczewie 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
Prowincja Chełmińsko-Poznańska 

 
Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610). 

• Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew na 
podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), 

• Statut Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Tczewie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska 

 
§ 1 

 
Tok postępowania rekrutacyjnego 

 
1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje: 

a) Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu; 
b) Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola; 
c) Przyjmowanie wniosków o przyjęcie w określonym terminie; 
d) Ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej; 
e) Rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną; 
e) Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola w wyznaczonym terminie;                               
f)  Rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej; 
g) Podpisanie przez rodziców dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego 
kandydata. 
3. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana 
przez dyrektora przedszkola. 
2.  Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola. 

 
§ 2 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
2. Do przedszkola Sióstr Miłosierdzia przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe 

na terenie Gminy lokalizacji Przedszkola. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor 
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne 
w przedszkolu, rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi kształcenia specjalnego. 

5. Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia odbywa się raz 
w roku. 

6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, pobrany  
bezpośrednio w przedszkolu. Wzór wniosku oraz wymaganych w procesie rekrutacji 
dokumentów uzupełniających jest do wglądu na stronie internetowej przedszkola. 

§ 3 
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola 

 
1. Do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze gminy 

lokalizacji przedszkola. 
2. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria: 

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. 

3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość, wyższą niż suma punktów 
kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. 

4. W przypadku równoległych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, pod uwagę brane są kryteria ustalone przez organ prowadzący: 
1) kandydat w roku szkolnym 2019/20 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego.– 12p. 
2) oboje z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracują – 9p. 
3) rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do przedszkola.– 6p. 
4) kandydat mieszka w pobliżu przedszkola lub położenie przedszkola jest dogodne względem 

miejsca pracy rodziców kandydata - 10p. 
5) rodzeństwo kandydata lub jego rodzice uczęszczali do naszego przedszkola.– 2p. 

5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy lokalizacji przedszkola mogą być przyjęci 
do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje 
o przyjęciu dziecka do przedszkola. 

§ 4 
Dokumenty dotyczące rekrutacji 

 
1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to: 

a) „ Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”; 
b) Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb: Oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata; orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;  
orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców kandydata, orzeczenie 
o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument 
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. b) są  składane w oryginale, notarialnie poświadczonej 
kopii albo urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 
3. Oświadczenia, o których mowa w § 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. 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 zeznań. 
4. Wzór „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” stanowi załącznik do powyższego regulaminu. 
5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny 
PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających 
wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane. 

§ 5 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny.  
2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym, w terminie 7 dni 
poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 
 

§ 6  
 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 
metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane 
przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

§ 7 
 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
przedszkola placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 
§ 8 

 
Zadania dyrektora przedszkola i komisji rekrutacyjnej 

 
1. Czynności związane z procesem rekrutacji do przedszkola 

a) Wywieszenie ogłoszenia i zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola  
o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu; 
b) Wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie; 
c) Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” 
oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców; 
d) Sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- pesel dziecka, 
- datę urodzenia dziecka, 
- miejsce zamieszkania dziecka, 
- czas pobytu dziecka w przedszkolu, 
- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, 
- pracę rodziców, telefony kontaktowe, adres e-mail, 
- czytelność zapisów i pieczęci we wniosku i innych dokumentach. 
e) Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy 
wiekowe, zawierającego następujące informacje : 
- nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, 
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- adresy zamieszkania dzieci, 
- informacje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, w widocznym miejscu w siedzibie 
placówki, listę kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. Lista zawiera w porządku alfabetycznym 
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie 
wolnych miejsc. 
4. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych rodzic dziecka 
może złożyć odwołanie do dyrektora. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego 
wpłynięcia. 

§ 9 
 Przepisy końcowe 

 
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentacja są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta 
z wychowania przedszkolnego. 
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane przez przedszkole przez okres roku. 
3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. 
4. W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola decyzją dyrektora, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 3-  § 5. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wizytatorkę Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska. 
 
 


