
REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE W 

ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 

Rodzic może wybrać trzy przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkole, ale dokumenty  

składa  do przedszkola/oddziału przedszkolnego  pierwszego wyboru/pierwszej preferencji .  

We wniosku rodzic zaznacza przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkole, w kolejności od 

najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego. 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddział przedszkolnego przy szkole 

przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach. 

Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego. 

Dzieci uczęszczające już do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole  w danym roku 

szkolnym nie muszą  uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w 

przedszkolu lub szkole  deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 

szkolny 2017/2018 i wypełnioną składają w sekretariacie szkoły w terminie od 3.04.2017r. 

do 10.04.2017 r. 

Dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole przed dziećmi zamieszkałymi poza 

Poznaniem. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe: 

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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – 260 punktów. 

 



Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole będzie 

punktowany, w  zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów. 

Wielodzietność rodziny kandydata:  

- rodzina wychowująca troje i więcej dzieci  

- oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata 

 

Niepełnosprawność kandydata: 

- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata: 

- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z 

rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata: 

- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 



- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga 

rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata: 

- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga 

rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie: 

- 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 

- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie 

wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą: 

- dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 



- wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za 

zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

- 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, ze zm.) 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie / lub jeśli 

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej 

niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość). 

Uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono 

następujące kryteria samorządowe: 

KRYTERIUM LICZBAPUNKTÓW 

- oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w 
ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 
 
- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko 

20 pkt. 

- rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki 50 pkt. 

- wprowadza się preferencje za wybór przedszkola: 
za I preferencję 
za II preferencję 
za III preferencję 

 
50pkt. 
10pkt. 
0 pkt. 

- wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o 
przyjęcie do tej samej placówki 

15pkt. 

- oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyli 
podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w 
gminie Poznań – kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 

20 pkt. 

- gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny 

60 pkt. 

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej są 

oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych załączone do wniosku. 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 



Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.  

Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.  

Wyniki pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu dziecka do danego publicznego przedszkola. 

Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą wymagane dokumenty i potwierdzą wolę 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - będą przyjęte do przedszkola/ oddziału 

przedszkolnego przy szkole na rok 2017/2018.  

Brak  pisemnego potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego przy szkole jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 

Listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych będą umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie danego  

przedszkola/szkoły. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

danego publicznego przedszkola. 

Procedura odwoławcza 

 

- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata. 

- W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna 

przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

- Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

- Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, 

służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 



 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

 

- Od dnia 10 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2017 r. składanie wypełnionych i 

podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w 

sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: 

http://www.nabor.pcss.pl/poznan 

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja 

- Dnia 11 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista 

zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest 

jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki). 

- Od dnia 11 maja do dnia 15 maja 2017 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka 

zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 

- Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego 

procesu rekrutacji. 

- Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 –podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej 

 

- Od dnia 20 czerwca do dnia 23 czerwca 2017 r. składanie wypełnionych i 

podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

- Dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  

- Od dnia 3 lipca do dnia 6 lipca 2017 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka 

zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia 

- Dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 12.00 –podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

 


