
Zalqcznik Nr 2 do ZarzqdLenia Nr 10/2018 
WOjta Gminy Leoncin z dnia 29 stycznia 2018 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTOW PRZEDSZKOLNYCH, KTORYCH ORGANEM 

PROWADZJCYM JEST GMINA LEONCIN 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Rozdzial 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z póin. zm.) 

2. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 w sprawie przeprowadzania 

postpowania rekrutacyjnego oraz postpowania uzup&niajqcego do publicznych przedszkoli, szkó{ 

I placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

I. POSTANOWIENIA OGOLNE 
Regularnin okreIa zasady rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych, których organem prowadzqcym 

jest Gmina Leoncin. 

ilekro6 w niniejszym regulaminie mowa 0 rodzicach, nate±y przez to rozumiec tak±e prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujqce pieczq zastpczq nad dzieckiem. 

H. PROCEDURA REKRUTACJI 
Podanie do publicznej wiadomo9ci przez organ prowadzqcy punkty przedszkolne: 

a. harmonogramu przeprowadzania postQpowania rekrutacyjnego I postpowania 

uzupetniajqcego do punktów przedszkolnych, 

b. kryteriów branych pod uwagq w postpowaniu rekrutacyjnym I postpowaniu uzupe{niajqcym 

do punktów przedszkolnych, 

c. dokumentów niezbdnych do przedstawienia w celu potwierdzenia kryteriów wymienionych 

w pkt. b. 

2. Informacje dotyczqce harmonogramu, kryteriów oraz dokumentów zostajq umieszczone: 

a. na stronie internetowej Gminy Leoncin, 

b. w siedzibie punktów przedszkolnych. 

3. W punktach przedszkolnych, w terminach okreIonych w harmonogramie, organizowane sq spotkania 

informacyjne. 

4. Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka I przeprowadza siq Co roku na 

kolejny rok szkolny na wolne miejsca w punkcie przedszkoinym. 

5. Rodzice dzieci jui uczszczajqcych do punktów przedszkolnych w terminie 7 dni poprzedzajqcych termin 

rozpoczcia postpowania rekrutacyjnego, wskazanego w harmonogramie, corocznie skadajq na 

kolejny rok szkolny Deklaracjç kontynuowania wychowania przedszkolnego" stanowiqcq zatqcznik nr 4 
do zarzqdzenia Wójta Gminy Leoncin. Niezoenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacjq z 

korzystania z usug punktu przedszkolnego. 

6. Rodzice ubiegajqcy siq o przyjcie p0 raz pierwszy dziecka do punktu przedszkolnego sk{adajq 

wypetniony , Wniosek o przyjçcie dziecka do punktu przedszkolnego" stanowiqcy za{qcznik nr 3 do 

zarzqdzenia Wójta Gminy Leoncin. Wniosek skada siq w wyznaczonych w harmonogramie termiach, w 

punkcie przedszko!nym pierwszego wyboru, w godzinach pracy placówki. 

7. Dokumenty wymienione w pkt 5 I 6 publikowane sq na stronie internetowej Urzdu Gminy Leoncin oraz 

udostpniane sq podczas spotka6 informacyjnych w punktach przedszkolnych. 

III. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Rekrutacjq objte sq dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

2. Do punktu przedszkolnego przyjmuje siq dzieci zamieszka{e wraz z rodzicami na terenie Gminy Leoncin. 

3. Do punktu przedszkolnego mogq by6 przyjte w postQpowaniu uzupetniajqcym dzieci spoza Gminy 

Leoncin, jeeH P0 przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego punkty przedszkolne nadal dysponujq 

wolnymi miejscami. 

4. W przypadku wikszej Iiczby kandydatów spetniajqcych warunki wskazane w ust. 1 I 2 ni± liczba wolnych 

miejsc na pierwszym etapie postQpowania rekrutacyjnego brane sq pod uwagq nastpujqce kryteria, 

posiadajqce równq warto (10 punktów): 

a. wieloclzietnok rodziny kandydata, 

b. niepe{nosprawnoá kandydata, 



c. niepetnosprawnoájednego z rodziców kandydata, 

d. niepetnospramok obojga rodzicOw kandydata, 

e. niepetnospramok rodzeristwa kandydata, 

f. objcie kandydata pieczq zastQpczq'. 

5. JeeIi kandydaci uzyskali r6wnorzqdnq ilok punktów lub P0 pierwszym etapie postpowania 

rekrutacyjnego punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postpowania 

rekrutacyjnego brane sq pod uwagq nastpujqce kryteria dodatkowe: 

a. dochód na cztonka rodziny2  

b. aktywnok zawodowa rodziców, 

c. rodzice szI patnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Leoncin, 

d. rodzerstwo kandydata by{o/jest wychowankiem punktu przedszkolnego, 

e. dekiarowany czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym3. 

6. Do,, Wniosku o przyjcie dziecka do punktu przedszkolnego" naIey dotczy doku menty, potwierdzajqce 

spetnienie kryteriów wskazanych w pkt 4 I 5, które mogq zostaé zto±one: 

a. woryginale, 

b. w postaci notarialnie potwierdzonej kopil, 

c. w postaci urzdowo powiadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postpowania 

administracyjnego odpisu lub wyciqgu z dokumentu, 

d. kopii powiadczonej ,,za zgodnozoryginatem" przez rodzica dziecka. 

7. Owiadczenia sktada siq pod rygorem odpowiedziaInoci karnej za skfadanie fatszywych owiadczer. 

Sktadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastQpujcej treci: ,,Jestem 
wiadomy odpowiedziaInoci karnej za zlo2enie fotszywego owiadczenia". Klauzula ta zastpuje 

pouczenie organu o odpowiedziaInoci karnej za sktadanie fa{szywych owiadczer. 

8. Owiadczenia sk{adane przez rodziców mogq by6 zweryfikowane na zasadach okreonych w art. 150, 

ust. 7-10 ustawy Prawo Owiatowe. 

9. Do uczszczania do punktu przedszkolnego zakwalifikowane zostanq dzieci, które otrzymajq w 

koIejnoci najwiqkszq IiczbQ punktów. 

IV. KOMISJA REKRUTACVJNA 

1. Postpowanie rekrutacyjne do punktów przedszkolnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powotana 

przez Kierownika Punktu Przedszkolnego. 

2. Kierownik Punktu Przedszkolnego wyznacza r6wniei przewodniczcego komisji rekrutacyjnej. 

3. Posiedzenie komisji odbywa siq w terminie ustalonym w harmonogramie. 

4. Komisja rekrutacyjna P0 przeprowadzeniu wnikliwej analizy ztothnej przez rodziców dokumentacji 

rekrutacyjnej ustala wyniki postpowania rekrutacyjnego. 

5. W razie wqtpliwoci czy koniecznoci poszerzenia informacji na temat dziecka komisja rekrutacyjna 

mote przeprowadzid rozmowq telefonicznq z rodzicem. 

6. W przypadku braku potwierdzenia okoIicznoci zawartych w owiadczeniu, komisja rekrutacyjna, 

rozpatrujqc wniosek, nie uwzgIdnia kryterium, które nie zostato potwierdzone. 

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tyle dzieci iloma wolnymi miejscami dysponuje punkt przedszkolny. 

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomoci listy kandydatów zakwalifikowanych I 

niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjtych I nieprzyjtych do punktu przedszkolnego. 

9. Listy dzieci wymienione w ust. 8 publikowane sq na stronie internetowej Gminy Leoncin, udostpnione 

sq w siedzibie punktów przedszkolnych I zawierajq imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

koIejnoci alfabetycznej oraz najni2szq liczbq punktów, która uprawnia do przyjcia do placówki. 

10. Dzieci z listy dzieci nieprzyjtych mogzl by6 przyjte w momencie zwolnienia siq miejsca w punkcie, je±eIi 

rodzice, p0 otrzymaniu informacji o takiej moIiwoci, to potwierdz. 

11. Przyjcie dziecka z listy dzieci nieprzyjtych do punktu przedszkolnego nastpuje w koIejnoci 

umieszczenia na tej Iicie, zgodnie z uzyskanq liczbq punktów w ramach kryteriów. 

1 Zgodnie z art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z pón. zm.) 
2 Zgodnie z art.131 ust. 9 Ustawy Prawo o9wiatowe pod pojciem dochodu, rozumie sig dochód o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. 0 wiadczeniach rodzinnych, z tym ze w przypadku przychodów podlegajcych opodatkowaniu na zasadach okreIonych 

w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 Iipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych pomniejsza siq je o koszty 

uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osOb fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spoiecznej niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz sktadki przychodu oraz skladki na ubezpieczenia zdrowotne. Przy obliczaniu dochodu na cztonka rodziny, bierze si 

pod uwagq przecitny miesiczny dochód z 3 miesicy wybranych sporód ostatnich 6 miesicy poprzedzajcych ziozenie wniosku. 
Zgodnie z Uchwat4 Rady Gminy Leoncin nr L11/268/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. 



V. POSTPOWANIA ODWOLAWCZE 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomoci listy kandydatów przyjtych i nieprzyjtych, 

rodzic kandydata mo±e wystpk do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzdzenie uzasadnienia 

odmowy przyjcia dziecka do punktu przedszkolnego. 

2. Uzasadnienie komisja sporzdza w terminie 5 dni od dnia wystpienia przez rodzica kandydata. 

3. Rodzic kandydata mote wniek do Kierownika Punktu Przedszkolnego odwotanie od rozstrzygnicia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Kierownik Punktu Przedszkolnego rozpatruje odwotanie od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dnia od dnia otrzymania odwotania. Na rozstrzygnicie Kierownika Punktu Przedszkolnego 

stu±y skarga do sdu administracyjnego. 

VI. POSTPOWANIE UZUPEt.NIAJPCE 

1. Je±eli p0 przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, Kierownik Punktu Przedszkolnego przeprowadza postpowanie uzupetniajce. 

2. Postpowanie uzupetniajce powinno zako6czy5 siq do korica sierpnia roku szkolnego poprzedzajqcego 

rok szkolny, na który jest przeprowadzane postpowanie rekrutacyjne. 

3. Do postpowania uzupetniajcego stosuje siq zasady, wedtug procedury postpowania rekrutacyjnego. 

VII. POSTANOWIENIA KOCOWE 

1. Rodzice sq zobowiqzani podpisa umow z Kierownikiern Punktu Przedszkolnego na gwiadczenie ustug. 

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacjq z miejsca w punkcie 

przedszkolnym. 

2. Dzieci zakwalifikowane do Punktu Przedszkolnego majq moiliwok korzystania z zajQc adaptacyjnych w 

miesiqcu sierpniu w godzinach 8:00-13:00. 

3. W przypadku nieprzyjQcia do punktu przedszkolnego dziecka zamieszkatego na terenie Gminy Leoncin, 

któremu gmina ma obowizek zapewnid rno2liwok korzystania z wychowania przedszkolnego, 
Kierownik Punktu Przedszkolnego informuje Wójta Gminy. 

4. Wójt gminy jest obowizany pisemnie wskazad rodzicom inne publiczne przedszkole albo innq publicznq 

formq wychowania przedszkolnego albo niepubliczne przedszkole wytonione w konkursie ofert na 

realizacjq zadania publicznego na terenie Gminy Leoncin, które mogq przyj# dziecko. 

5. W sytuacjach spornych ostateczna decyzja naIey do Kierownika Punktu Przedszkolnego. 

6. 0 przyjciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje Kierownik Punktu Przedszkolnego. 

7. Dane osobowe dzieci sq gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa o 

ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji 

rekrutacyjnej jest Kierownik Punktu Przedszkolnego. 

Regulamin wchodzi w ±ycie z dniem ogtoszenia. 

WÔJT 4IINV 

Adam Miros!dvrawczak 


