
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 

Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu 

 z dnia 15.02.2022 r. 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr1 im. w Wągrowcu 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

§ 1 

 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola nr 1  im. Jana Brzechwy określają powszechnie obowiązujące 

przepisy: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

 Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 Uchwała nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 lipca 2020 r. 

 Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 stycznia2022 r. 

 

 

§ 2 

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 

§ 3 

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

 

§ 4 

 

W rekrutacji nie uczestniczą ponownie dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne, rodzice 

tych dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  

w terminie od 18- 25 lutego 2022 r. 

 

§ 5 

 

Rekrutacja dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie złożenia wniosku przez rodziców lub 

opiekunów prawnych. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej przedszkola lub w 

kancelarii przedszkola. 

 

§ 6 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyd w kancelarii przedszkola w terminie od 01-

25.03.2022 r. a w przypadku postępowania uzupełniającego złożyd  w terminie  04 – 09.05.2022 r. 

Wniosek może byd złożony maksymalnie do trzech przedszkoli. 



§ 7 

Do przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze  gminy miejskiej. 

W przypadku wolnych miejsc do przedszkola, po postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani 

kandydaci z gminy wiejskiej. 

 

                                                                                        § 8 

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów w postaci oryginałów, 

notarialnie poświadczonej kopii, odpisów poświadczonych przez organ wydający lub kopii 

poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

§ 9 

 

Rodzice składają dokumenty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeo. Przewodniczący komisji może zażądad dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach lub zwrócid się do Burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności w 

terminie 14 dni. 

 

§ 10 

 

Kryteria decydujące o pierwszeostwie przyjęcia to: 

1. wielodzietnośd rodziny kandydata, 

2. niepełnosprawnośd kandydata, 

3. niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata, 

4. niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata, 

5. niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata, 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Każde z w/w kryteriów ma jednakową wartośd. 

 

§ 11 

. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakooczeniu tego etapu  przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  kryteria określone 

przez organ prowadzący o których mowa w Uchwale nr XXXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu 

z dnia 22 czerwca 2017 r.: 

1. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której zlokalizowane jest przedszkole – 5 pkt. 

2. Oboje rodziców kandydata pracują zawodowo lub prowadzą działalnośd gospodarczą – 3 

pkt. 

3. Rodzeostwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 2 pkt. 

4. Jeden z rodziców kandydata pracuje zawodowo lub prowadzi działalnośd gospodarczą- 1 

pkt. 

 



 

 

 

W przypadku skorzystania z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 

placówki publicznej pierwszeostwo mają wnioskodawcy , którzy w pierwszym wyborze wskazali 

Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy. Ma to miejsce w sytuacji uzyskania równorzędnej liczby punktów 

uzyskanych na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący. 

 

Wszystkie dzieci sześcioletnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 12 

 

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec 

określa załącznik nr 1 Uchwały nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 lipca 2020 r.  

w sprawie dostosowania planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 r do 31 sierpnia 

2021 r. 

 

§ 13 

 

1. Przyjęcie dziecka odbywa się po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od której przysługuje 

odwołanie do dyrektora przedszkola. 

2. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  

 

§ 14 

 

1. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych ma miejsce na drzwiach  Przedszkola nr1 im. Jana Brzechwy w 

Wągrowcu w dniu 01.04.2022 r. W postępowaniu uzupełniającym – 27.05.2022 r. 

2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola musi 

nastąpid w terminie 04-15.04.2022 r. W postępowaniu uzupełniającym natomiast w terminie 30.05-

03.06.2022r. 

Brak oświadczenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola i skreśleniem z listy kandydatów 

zakwalifikowanych. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

nastąpi 19.04.2022 r. W postępowaniu uzupełniającym nastąpi w dniu 15.06.2022 r. Lista będzie 

wywieszona na drzwiach Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu. 

 

 

 

       Małgorzata Borowiec 

       Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy 

         w Wągrowcu 

 


