
 

UWAGA  RODZICE !!! 

 

Rusza rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-

stawowych oraz  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Władysławów w roku szkolnym 2019/2020 

Do przedszkola mogą chodzić dzieci, które ukończyły 2,5 roku, jednak wiele zależy od tego, ile jest 

wolnych miejsc. Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-,        

cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego. Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek przedszkolny. 

 

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowa-

niu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, 

musi wziąć udział w rekrutacji.  

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego                          

w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację                          

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu,w terminie7 dni poprzedzają-

cych termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów określa Za-

rządzenie Nr KOR.0050.12.2019 Wójta  Gminy Władysławów z dnia 28 stycznia 2019 r.                     

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu  

uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola gminnego, oddziałów przedszkolnych         

w szkołach i klas pierwszych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów. 

 

                            Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych  przez gminę Władysławów 

 

L.p.  

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

 

 

Termin składania deklaracji 

 

1. Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowejo 

kontynuowaniu wychowania przedszkolne-

go w roku szkolnym 2019/2020 

 

               Od 11 do 22 luty 2019 r.  

 

 

L.p

. 

Rodzaj czynności postępowania rekru-

tacyjnego 

Termin                                

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                            

w postępowaniu  

uzupełniającym 

(w przypadku 



 

wolnych miejsc ) 

1. Składanie wniosków przez rodziców                 

o przyjęcie dziecka do przedszkola, od-

działu przedszkolnego w szkole wraz                       

z dokumentami i oświadczeniami po-

twierdzającymi spełnianie kryteriów 

 

od 4.03.2019r. 

do 19.03.2019r. 

 

od 01.06.2019r. 

do 14.06.2019r. 

3. Weryfikacja przez komisję wniosków                

o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej                

i dokumentów potwierdzających spełnia-

nie przez kandydata warunków lub kryte-

riów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 157 i 

158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe  

 

od 20.03.2019r. 

do 29.03. 2019r. 

 

od 15.06.2019r 

do 30.06.2019r 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych                                            

i kandydatów niezakwalifikowanych. 
UWAGA; Zakwalifikowanie nie jest równo-

znaczne z przyjęciem do placówki 

15.04. 2019r. 

 

 

15.07.2019r. 

5. Pisemne potwierdzenie przez rodziców 

woli przyjęcia dziecka do przedszkola. 

od 16.04. 2019r. 

do 22.04 2019r. 

 

16.07.2019 

31.07.2019 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

29.04.2019 

 

10.08.2019 

 

Kryteria rekrutacji 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  przyjmuje 

się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 

ze zmianami): 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 

2. niepełnosprawność kandydata; 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



 

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania            

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział                

przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na dru-

gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowa-

dzący, zgodnie z Uchwałą Nr 190/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2017 roku                       

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, od-

działów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów,                            

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium 

określonej liczby punktów. 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego                  

w publicznej szkole podstawowej dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole pod-

stawowej.  

Nabór do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 

przez Gminę Władysławów  na rok szkolny 2019/2020 

 

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę                  

Władysławów określa Zarządzenie Nr KOR. 0050.12.2019 Wójta Gminy Władysławów z dnia 28 

stycznia 2019 r. w sprawie:  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz  postępowaniu  uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola gminnego,               

oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych szkół  podstawowych prowadzonych przez              

Gminę Władysławów. 

 

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

do klas pierwszych szkół podstawowych  

prowadzonych przez gminę Władysławów 

 

 

L.p

. 

Rodzaj czynności postępowania re-

krutacyjnego 

Termin w postępo-

waniu rekrutacyj-

nym 

Termin w postępo-

waniu uzupełniają-

cym 

( w przypadku wol-

nych miejsc) 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami po-

twierdzającymi spełnianie przez kan-

dydata warunków lub kryteriów bra-

nych pod uwagę w postępowaniu rekru-

tacyjnym 

od 01.04. 2019 r. 

do 12.04. 2019 r. 

od 27 maja 2019r. 

do 07 czerwca 2019 r.  

2. Weryfikacja przez komisję wniosków o 

przyjęcie do szkoły podstawowej  do-

kumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryte-

riów branych pod uwagę w postępowa-

do 15.04. 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. 



 

niu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekru-

tacyjnej czynności, o których mowa w 

art. 157 i 158 ustawy . 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandy-

datów zakwalifikowanych i kandyda-

tów niezakwalifikowanych 

16.04. 2019 r. 

 

17 czerwca 2019 r. 

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

od 17.04.2019 r. 

do 26.04. 2019 r. 

 

od 18.06.2019 r. 

do 27.06.2019 r. 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

29.04.2019 r. 

 

28.06. 2019 r. 

 

Kryteria rekrutacji 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie w terminie do 12 kwietnia 

2019 r. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 

klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

zawarte w Uchwale Nr 191/17 Rady Gminy Władysławów w sprawie: określenia kryteriów naboru 

do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów dla kandydatów zamiesz-

kałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępne  są 

w każdej publicznej szkole podstawowej. 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo                             

w przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej. 

 

Załączniki :  

1.Uchwała Nr 190/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych                          

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów, dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. 

2.Uchwała Nr 191/17 Rady Gminy Władysławów w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas I 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 


