
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  

Procedura rekrutacyjna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na 
rok 2016/2017 będzie prowadzona na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
(Dz. U. z 2015r poz.2156 ze zm.)oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 
2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punktu poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego 
trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
(Dz. U. z 2015r poz. 194) 
 
Informacje  

1. Dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału 
w rekrutacji. Rodzice składają – Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 
tym przedszkolu, na rok szkolny 2016/2017. 
Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora w terminie 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego (formularz deklaracji dostępny jest w przedszkolu, 
do którego obecnie uczęszcza dziecko). 
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca 
kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu tzn. od 1 
września 2016r. 

2. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( urodzone w latach 2013, 2012, 2011 

2010 oraz dzieci powyżej 6 lat, które na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica / prawnego 
opiekuna dziecka. 
 

Kryteria i etapy postępowania rekrutacyjnego 
 

1. W roku szkolnym 2016/2017 przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach  bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na 
obszarze danej gminy (Gminy Mielec). W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie 
postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria I grupy, tzw. „ustawowe” 
związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata:     
•wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), 

•niepełnosprawność kandydata, 

•niepełnosprawność jednego z jego rodziców, 

•niepełnosprawność obojga rodziców, 

•niepełnosprawność rodzeństwa, 

•samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 

•objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub 

oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria II grupy, ustalone przez 

organ prowadzący. 

 

 

 

 



 

Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

Dziecko obowiązane odbyć 

roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym przy 

szkole podstawowej, zamieszkałe 

na terenie Gminy 

150 Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

Dziecko, które ma prawo do 

korzystania z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu,  

zamieszkałe na terenie Gminy 

40 Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

Dziecko, którego rodzice/prawni 

opiekunowie pracują lub studiują 

dziennie  

20 Pisemne oświadczenie 

Rodzeństwo dziecka 

kontynuującego wychowanie 

przedszkolne w przedszkolu 

pierwszego wyboru 

45  

 

                  - 

 

Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Mielec mogą być przyjmowani do przedszkola , jeżeli po 

przeprowadzeniu I i II etapu postepowania rekrutacyjnego , dane przedszkole dysponuje nadal 

wolnymi miejscami. 


