
Zasady rekrutacji do przedszkola przy Szkole Podstawowej  

w Licheniu Starym na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Do 29 marca 2019 roku trwa rekrutacja do przedszkola przy Szkole 

Podstawowej w Licheniu Starym, zgodnie z poniższymi terminami i 

procedurami. 

Terminy: 

- do 18 marca 2019 roku – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego 

- do 29 marca 2019 roku – przyjmowanie kart zapisu dzieci do przedszkola 

- 4 kwietnia 2019 roku – ogłoszenie wyników naboru 

- do 22 kwietnia 2019 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

- do 31 maja 2019 roku – podpisywanie umów z rodzicami (niepodpisanie 

umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu) 

- po 31 maja 2019 roku – ewentualna rekrutacja uzupełniająca 

Zasady rekrutacji: 

1. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy: 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają wniosek o przyjęcie. 

Wnioski będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej 

www.splichen.pl w zakładce PRZEDSZKOLE. 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym 

terminie do 29 marca 2019 roku. Niedotrzymanie terminu jest 

jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji. 

Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

2. Dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkola: 

http://www.splichen.pl/


Dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkola nie biorą udziału w 

rekrutacji. Rodzice jedynie składają wnioski do 18 marca 2019 roku, 

deklarując chęć dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. Druki 

deklaracji będą dostępne w przedszkolu, sekretariacie szkoły i na stronie 

internetowej www.splichen.pl w zakładce PRZEDSZKOLE. Należy także 

pamiętać o podpisaniu umowy do 31 maja 2019 roku. 

3. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą przyjmowane na 

zasadach ogólnych: 

Uwaga! Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (od 7. roku życia), 

chcący zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka), 

powinni do wniosku dołączyć opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej i decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego przez 

dyrektora szkoły. 

4. Kryteria rekrutacyjne: 

GŁÓWNE: zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

DODATKOWE: uzgodnione z Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin 

UWAGA! Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

zamieszkałe na terenie gminy Ślesin. 

 

KRYTERIA 

KRYTERIA GŁÓWNE 

dziecko z rodziny wielodzietnej 

dziecko niepełnosprawne 

dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego  

dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 

dziecko posiadające niepełnoprawne rodzeństwo 

dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego 

dziecko objęte pieczą zastępczą 

KRYTERIA DODATKOWE 

Obydwoje rodzice dziecka pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub 
uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica 
pracującego/studiującego, rodzica samotnie wychowującego dziecko  
  

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły 
podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole 
  

http://www.splichen.pl/


Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą 
na terenie gminy Ślesin 

Jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą 
lub uczy się w trybie dziennym 

 

5. Wyniki rekrutacji: 

Na zakończenie postępowania rekrutacyjnego sporządza się listę 

kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów w 

porządku alfabetycznym. Informacje o zakwalifikowaniu bądź 

niezakwalifikowaniu kandydata podaje się do wiadomości 

zainteresowanych rodziców poprzez osobisty kontakt z pracownikiem 

sekretariatu szkoły w godzinach 8.00-14.00.  

 

6. Procedura odwoławcza: 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka nieprzyjętego 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

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

wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja 

rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia 

kandydata.  

 

 

 

 

Licheń Stary, 08.03.2019 r. 


