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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 z dnia 26 stycznia 2021r.  

 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Morągu 

rok szkolny 2021/2022 

 

§ 1  

 

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) “rodzicach” – oznacza to także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

2) „wielodzietności rodziny” – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 

3) „samotnym wychowywaniu dziecka” – oznacza to 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, 

4) „rodzicach pracujących” oznacza to, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

§ 2 

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica w terminach 

określonych w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 

szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Morąg. 

3. Do oddziału przedszkolnego  przyjmuje się dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie Gminy 

Morąg w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć w terminie  

od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. 

5. W przypadku większej od liczby wolnych miejsc w oddziale, liczby kandydatów 

spełniających warunek, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza się dwuetapowe postępowanie 

rekrutacyjne.  

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddział przedszkolny  

w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 

uzupełniające w terminie określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Morąg mogą być przyjęci do oddziału 

przedszkolnego w przypadku, kiedy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku liczby kandydatów 

zamieszkałych poza Gminą Morąg, większej niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne z zastosowaniem obowiązujących kryteriów. 

8. W trakcie roku szkolnego dzieci mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego  decyzją 

dyrektora szkoły, jeżeli oddział dysponuje wolnymi miejscami.  

 

§ 3  

 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
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6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Każde kryterium, o którym jest mowa w ust. 1, ma jednakową wartość wynoszącą 5 punktów. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, przystępuje się do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego  

z uwzględnieniem łącznie następujących kryteriów, ustalonych przez organ prowadzący 

szkołę, z których każde ma określoną wartość punktów: 

1) zatrudnienie rodziców dziecka na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, 

pobieranie nauki w trybie dziennym: 

a) oboje rodziców – 7 pkt 

b) jeden z rodziców – 2 pkt; 

2) rodzice dziecka mieszkającego w Gminie Morąg pracują lub pobierają naukę w trybie 

dziennym poza Gminą Morąg: 

a) oboje rodziców – 2 pkt, 

b) jeden z rodziców – 1 pkt; 

3) dziecko, którego  rodzeństwo  uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 – 1 pkt. 

4) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, u którego 

lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia 

obowiązkowego szczepienia ochronnego – 2 pkt. 

 

§ 4  

 

 1. Do wniosku o którym mowa w § 2 ust.2 i 4 w pierwszym etapie rekrutacyjnym, dołącza się 

dokumenty potwierdzające spełnianie odpowiednio kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, 

2) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzica, obojga rodziców lub rodzeństwa, 

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 2011 Nr 127, poz. 721 

z późn. zm.), 

3) 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, 

4) 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 2013 r. 

poz. 135 z późn. zm.), 

2. Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

  3. Dokumenty, wymagane na drugim etapie rekrutacji, o których mowa w § 3 ust.3, składane są 

 w formie oświadczeń: 

1) oświadczenie każdego z rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej, pobieranie nauki w trybie dziennym, ze wskazaniem nazwy i adresu 

pracodawcy lub wskazaniem szkoły, uczelni z adresem; 

2) oświadczenie rodziców o wykonywaniu pracy lub pobieraniu nauki poza Gminą Morąg 

ze wskazaniem nazwy i adresu pracodawcy lub wskazaniem szkoły, uczelni z adresem, 

3) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły, 

4) oświadczenie rodzica o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym 

odroczeniu. 
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5. Osoba składająca oświadczenie jest obowiązana do zawarcia w nim klauzuli dotyczącej     

odpowiedzialności o treści „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

§ 5 

 

 1. Postępowania rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły w składzie: 

1) przewodniczący  - wyznaczony przez dyrektora nauczyciel; 

2) pedagog szkolny, 

3) nauczyciel świetlicy szkolnej. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska 

dzieci, w terminie ustalonym przez organ prowadzący szkołę, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły,  listy opatrzonej data i podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej, dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska dzieci 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

4) sporządzenie uzasadnienia w przypadku wystąpienia rodzica. 

3. Członków Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje tajemnica pracy komisji i przestrzeganie    

przepisów o ochronie danych osobowych. 

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach składanych przez rodziców, w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Burmistrza Morąga o potwierdzenie tych 

okoliczności w terminie 14 dni. 

 

§ 6 

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 

nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  

z wnioskiem o którym mowa w ust.1.  

3. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie  

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  rodzicom służy skarga  

do sądu administracyjnego. 
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§ 7 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na 

rok szkolny 2021/2022: 

 
Lp. Rodzaj czynności Postępowanie 

rekrutacyjne 

Postępowanie 

uzupełniające 

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

15 – 26.02.21 

 

19-21.04.21 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 

tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

 

 

 

1-12.03.21 

 

 

22-26.04.21 

3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

 

15.03.21 

 

27.04.21 

4.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  

w postaci pisemnego oświadczenia. 

 

 

16-18.03.21 

 

 

28-29.04.21 

 

5.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

9.04.21 7.05.21 

 

 

 

 

 

  
  

 


