
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA  „PLASTUŚ” NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Podstaw prawna: 

 Statut Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Rekrutację do Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” przeprowadza się co roku na 

kolejny rok szkolny na wolne miejsca w placówce.  

2. „Zgłoszenie kandydata do przedszkola” (zwane dalej zgłoszeniem) wydawane są  

i składane do Dyrektora. 

3. Do Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” w pierwszej kolejności przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Parzęczew. 

4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Parzęczew mogą być przyjęci, jeżeli po 

przyjęciu kandydatów z terenu gminy Parzęczew placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

5. 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 6 lat. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  

8 lat. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

8. Rodzie/opiekunowie prawni dzieci 2,5 letnich mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 

Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”, jeśli placówka po przyjęciu dzieci 3 – 6 letnich 

nadal dysponują wolnymi miejscami. 

9. Świadczenia udzielane w przedszkolach „Plastuś” z tytułu wychowania przedszkolnego  

realizowane są odpłatnie. 

10. Czas przeznaczony nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału, 

ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”. 

 

 

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego. 

1. Termin złożenia „Zgłoszenia kandydata do punktu” wraz z załącznikami  

u Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” – od 13 marca do 31 marca 2023 r. 

do godz. 15.00. 

2. Weryfikacja złożonych wniosków – do 3 kwietnia do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 

15.00. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. 

4. Podpisywanie umów z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do 

przedszkola - do 30 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. 



 

III. Kryteria naboru kandydatów do Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”. 

1 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wonnych miejsc w  postępowaniu 

rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym –  

35 punktów, 

2) Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub 

prowadzą gospodarstwo rolne, lub prowadzą działalność pozagospodarczą –  

10 punktów, 

3) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” –  

8 punktów, 

4) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, 

osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba 

rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem) – 6 punktów, 

5) Wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

spełniających kryteria do zasiłku rodzinnego, bez uwzględnienia dochodowości 

rodziny) – 4 punkty. 

6) Dziecko, którego jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub 

prowadzi gospodarstwo rolne, lub prowadzi działalność pozagospodarczą a drugi rodzic 

poszukuje pracy – 2 punkty. 

2 Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio: 

1) ust.1, pkt. 1), dane wynikają z wniosku; 

2) ust. 1, pkt. 2), 6), zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, pisemne oświadczenie o prowadzeniu gospodarska rolnego - składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie i planowanym terminie 

ukończenia studiów; 

3) ust. 1 pkt. 3), 5) oświadczenie rodziców kandydata.  

4) ust. 1 pkt. 4) – 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 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt.2), 

składane są w oryginale przez rodzica kandydata. 

4 Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

5 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt. 4), 

składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu 

lub wyciągu z dokumentu. Powyższe dokumenty mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 



 

IV. Komisja rekrutacyjna 

1 Całość postępowania rekrutacyjnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” spośród kadry placówki.  

2 Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) Weryfikacja prawdziwości złożonych w toku postępowania rekrutacyjnego 

dokumentów. 

2) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego. 

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

3 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. Lista, zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4 Listę, o której mowa w ust. 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”. 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

5 Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 dziecko 

zamieszkałe na terenie danej gminy , któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do Niepublicznego 

Przedszkola „Plastuś”, dyrektor informuje Wójta o nieprzyjęciu dziecka do placówki.. 

 

V. Wykaz Niepublicznych Przedszkoli „Plastuś”: 

 

Chociszew 40, 95-045 Parzęczew, 

Numer telefonu: 533 314 005, 783 692 893 

 

Parzęczew ul. Parkowa 6, 95-045 Parzęczew. 

Numer telefonu: 533 314 006, 783 692 893 


