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Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego  

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie 2021/2022 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka 

polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2015 

r.) Zarządzenie  Nr 7/2021 Wójt Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego. 

1.1.Do oddziału przedszkolnego z urzędu przyjmowane są dzieci 6 – letnie urodzone w 2015 roku 

zamieszkałe w obwodzie szkoły w Baranowie na wniosek rodziców (załącznik nr 1), jeśli 

wcześniej nie uczęszczały do oddziału przedszkolnego lub przez zgłoszenie (załącznik nr 2), 

jeśli kontynuują wychowanie przedszkolne. 

1.2.Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w Baranowie będą przyjmowane w przypadku, gdy 

oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 1). 

1.3.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1.3.1 Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) – 20 pkt. 

1.3.2 Niepełnosprawność kandydata – 20 pkt. 

1.3.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt. 

1.3.4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt. 

1.3.5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt. 

1.3.6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt. 

1.3.7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt. 

1.4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego organizuje się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

1.5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria gminne 

przyjęte uchwałą Nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranow, którym przyznaje się określoną liczbę 

punktów: 

1.5.1 Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie 

wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
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lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą – 50 pkt. 

1.5.2 Oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata lub rodzic kandydata samotnie 

wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w 

Grodzisku Mazowieckim  za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a 

w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płacą podatek rolny na rzecz 

Gminy Baranów – 30 pkt. 

1.5.3 Jeden z rodziców kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie 

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się 

rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny 

na rzecz Gminy Baranów– 15 pkt. 

1.5.4 Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej  min. 8 godzin – 10 pkt. 

1.5.5 Zgłoszenie do tej samej placówki jednocześnie dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie 

kandydata posiadającego rodzeństwo, które będzie korzystać z usług danego przedszkola 

lub danej szkoły podstawowej  lub posiadającego rodzica zatrudnionego w danym 

przedszkolu lub szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 10 pkt. 

2. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 

2.1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły w składzie: 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego; 

2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

2.2.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

2.2.1 Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 

2.2.2 Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

2.2.3 Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w szkole na tablicy ogłoszeń 

list kandydatów. 

2.3 Komisja rekrutacyjna rozpatruje przyjęcie kandydata, którego rodzice złożyli wymagane 

dokumenty. 

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

nieprzyjętych, rodzice mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji. 

2.5 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. 
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2.6 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego. 

 

2. Harmonogram przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego – zgodnie z Zarządzeniem Wójta 

Gminy Baranów Nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

3. Wykaz dokumentów. 

3.1. Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 

3.2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

3.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymaganych kryteriów,  

3.3.1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

3.3.2 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy        

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

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)),  

3.3.3 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

3.3.4 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.6)); 

3.3.5 oświadczenie o uczęszczania kandydata w poprzednim roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole; 

3.3.6 oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata; 

3.3.7 oświadczenie o bliskości zamieszkania kandydata od szkoły; 

3.3.8 oświadczenie o pracy zawodowej rodziców. 

3.4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia” 

3.5. Dokumenty rodzice pobierają z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły.  

3.6. Dokumenty rodzice składają w sekretariacie szkoły lub przesyłają na adres 

zsbaranow@interia.pl. 

Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Baranowie został opracowany przez Dyrektora w uzgodnieniu z Wójt Gminy Baranów.
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