
ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI  

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NIEMCE   

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 

rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) 

 Uchwały Nr  XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w 

sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 Zarządzenia Nr 37 / 2017Wójta Gminy Niemce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 

do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce. 

 Zarządzenia nr 38 /2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę 

Niemce. 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym 

(2016/2017) - w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do 

przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają do dyrektora 

przedszkola/szkoły deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na 

terenie Gminy Niemce biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011) – nie 

uczęszczające dotychczas do danego przedszkola/szkoły, oraz dzieci, którym odroczono 

obowiązek szkolny zamieszkałe w Gminie Niemce.  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.   

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 



podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły 

podstawowej. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 

przedszkolnego. 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz 

dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego 

z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże 

rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie 

dziecko. 

Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Niemce jest realizowane w przedszkolach i  

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

1. Przedszkole Publiczne w Niemcach  

2. Przedszkole w Dysie z oddziałem zamiejscowym w Nasutowie  

3. Przedszkole w Ciecierzynie  

4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddział przedszkolny  

5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział 

przedszkolny  

6. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział 

przedszkolny  

7. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich-  oddział 

przedszkolny  

W postępowanie rekrutacyjnym nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie można składać do 3 

wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w 

określonym wieku z określeniem kolejności preferowanych przedszkoli/szkół. 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Niemce mogą ubiegać się o 

przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie 

dysponowała wolnymi miejscami. 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do 

przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, w postępowaniu uzupełniającym, 

jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

przedszkola/szkoły podstawowej. 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w terminach określonych w 

harmonogramie. 



Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania 

rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub 

mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację 

przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

 


