
REKRUTACJA DO PRZBDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ
ODD ZIAŁOW PRZED SZKONYCH W S ZKOŁACH POD STA\ryOWYCH

Z TERENU GMINY SWARZĘDZNAROK SZKOLNY 202012021

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych ofaz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oparte są na ustawie z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2079
r. poz, 1148 z poźn. zm.).
Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski naleĘ
rejestrować pod adresem https://na borp-ka ndvdat.vulca n.net, pl/swa rzedz następnie
rłydrukow ać i wraz z wymaganymi za\ącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. krleria ustawowe oraz
krleria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237|2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
28 stycznia 2O2O r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kazdemu kryterium przypisana jest

określona liczba punktórv. Spełnianie kryteriórv należy potwierdzić dołączając do wniosku
określone niżej dokurnenty. W przypadku nieprzedłożenia dokunrentów potwierdzających dane

kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrljąc wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

* wielodzietność rodziny kandydata oznaczarodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
** samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przęz pannę, kawalera,

wdou,ę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę

rozwiedzioną, chyba ze osoba taka rvychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego

rodzicem.

Kryteria ustawowe Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata* 60

Niepełnosprawność kandydata 60

Niepełnosprawność jedn ego z rodziców kandydata 60

N iepełnosprawność oboj ga rodziców kandydata 60

Niepełnosprawność rodzeń stwa kandydata 60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie*x 60

Objęcia kandydata piecza zbstępczą 60

Kryteria dodatkowe Liczba punktów

Liczbazadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot.

tylko przedszkoli) - zakażdązadeklarowaną godzinę ponad

bezpłatne5 godz. - 1pkt.

Max.6

O", *t" 
" 

b"j g" .d" i ców/op i e kunów pracuj ących/prowa dzący ch

dz iałalno ść gospodarczą l pobier ających naukę w system i e

dziennlłn - krleriunr stosuje się odpowiednio do

r o dzic al opiekun a samotni e wychowuj ące go dz iecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszaza do tej samej placówki w
roku szkolnym, którego dotyczy nabór.

10



Dz iec ko, które go rodz ice/op iekunowi e r ozliczyli podatek
dochodowy od osób ftzycznych w Gminie Swarzędz w ciągu
ostatnich 5 lat - kryterium stosuje się odpowiednio do
rodzicalopiekuna samotnie wychowującego dziecko - 7 pkt za
każdy rok.

Max.5

Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnynr określonym rv Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 18 sierpnia ż018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z poźn,zm.) lub zostało
zwo I n ione z tego obowiązku z przy czy n zdrowotnych.

5

Dziecko pochodzące z rodzilly objętej wsparciem asystenta
rodziny

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania
kryteriów:

l) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;,

3) Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonll oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego

rodzicem;
4) Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. l1I1

z poźn. zm,);

. 5) Zaświadczęnie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka
(wydane przęz uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub

prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczęnie o wpisie w CEiDG mające formę

dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony intemetowej);
6) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej

placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór - we wniosku;

7) oświad czenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatkrr dochodowego od osób ftzycznych
rv Gminie Swarzędz;

8) Zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom

ochronnym określonynr w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 201I r,

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j.Dz.U. z żOlB r. poz. 753 z PoŹn,
zm.) lub zostało zwolnione w tego obowiązku zprzyczyn zdrowotnych;

9) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pocbodzi z rodziny objętej

wsparciem asystenta rodziny.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii ulbo w postaci
ur1,ęrlowo poświadczonego orlpisu lub wyciqgu lub kopii poświudczonej zu zgodnoŚĆ z oryginułem
przez ro dzica/opiekuna.

oświuc]czenia skłue]a się potl tygorem orlpowiedzialności karnej za skłutlanie fałszywych zeznań.

SkładĘqcy oświadczenie jest zobowiqzany do zawarciu w nim kluuzuli następujqcej treŚci:

,,Jestem świadomy otlpowieclzialności karnej za złożenie fałszywego oŚwiudczenia".

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie

okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okolicznoŚci
zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub moŻe

wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może z|eciĆ przeprowadzenie

wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.



Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny
l oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr ż
w Za|asęwie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole
Podstawowej w Wierzonce.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka
przekazuie dvrektorowi przedszkola. szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane
o stanie zdrowia. stosowanei diecie i rozwoiu psvchofizvcznvm dziecka.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WOM.0050,1 .7,202§

Burmistrza Miasta iGminy Swarzędz

z dnia 2 stycznia 202a r.

HARMoNoGRAM REKRUTACJ| NA RoK SZKoLNY 2020/2021Do PRZEDszKoLl
PUBL|CZNYCH ORAZ ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH
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kontynuujących edukację 
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przedszkolną w
dotychczasowym przedszkolu
mają obowiązekzłożyó
deklarację o dalszym
uczęszczaniu do placówki
(roczniki 2014-2017).

\Afipełnienie wniosku w
systemie elektronicznym i

złożenie wraz z załącznikami w
placowce pierwszego wyboru
(dotyczy tylko nowych
kandydatów z roczników 2014 -
2017).

Opublikowanie list dzieci
zakwalifikowanych i

n iezakwa lifikowa nych.

Potwierdzenie woli zapisu
przedszkolaloddzialu
przedszkolnego, do którego
dziecko zostało
zakwalifikowane.

Opublikowanie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych (z listy
dzieci zakwalifi kowanych).

Składanie przez
rodziców/opiekunów dzieci
nieprzyjętych wniosków do
komisji rekrutacyjnej o
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30 kwietnia 2020 r., godz.
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20 kwietnia 2020

sporządzenie uzasadnienia 
i

odmowy przyjęcia w terminie 7 
i

dni od dnia opublikowania listy i

kandydatów przyĘtych. 
l

ld; C1 D74DB6-90C4401C-983C-3583DDF36258. Podpisany Strona 1



wnioskiem o wydanie
uzasadnienie odmowy
przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki
odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia
w terminie 7 dniod dnia
otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzyg n ięcie przez dyrekto ra
odwołania w termie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania.

ld: C 1 D74DB6-90C440 1 C-983C_3583DDF3625B. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WOM.0050.1 .7,2020

Burmistrza Miasta iGminy Swarzędz

z dnia 2 stycznia 2020 r.

HARMoNoGRAM REKRUTACJ! UZUPEŁN|AJĄGEJ NA RoK szKoLNY 2020t2021
DO PRZEDSZKOL! PUBL|CZNYCH ORAZ ODDZ|AŁOW PRZEDSZKOLNYCH W

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

oD DNIA Do DNIA i ETAP REKRUTACJ|

5 .';ń;;rór0 ;,, goa, Ir^,":::ff:H*''#Ę:16;00 |załącznikamiw ptacówce
j pierwszego wyboru (dotyczy

Itvlto nowvch kandydatów z
lroczników 2014 - 2017).

27 maja2020 r., godz.
8:00

19 czenruca 2020 r., godz.
't5:00

24 czerwca 2020 r., godz,
16:00

Opublikowanie list dzieci
zakwa]ifikowanych i

n!ez3kgf!o1a!y_c!:_ 
_

Potwierdzenie woli zapisu do
przedszkolaloddzialu
przedszkolnego, do którego
dziecko zostało
zakwalifikowane.

19 czerwca 2a20 r., godz.
't5:00

26 czewvca2020 r., godz.
9:00

Opublikowanie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych (z listy
dzieci zakwalifi kowanych).

Składanie przez
rodzicówlopiekunów dzieci
nieprzyjętych wniosków do
kom isji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia w terminje 7
dniod dnia opublikowania listy
kandydatów przyjętych.

\ĄĄldanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia w terminie 5 dni od
dnia wystąpienia rodztca z
wnioskiem o wydanie
uzasadnienie odmowy
przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki
odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia
w terminie 7 dniod dnia

ld: C 1 D74DB6_90C4-401 C-983C-3583DDF3625B. Podpisany Strona 1
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Rozstrzyg n ięcie przez dyrekto ra,1

] j , odwołania w termie 7 dni od ]
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