
Załącznik nr 1                                                                                                               
do Zarządzenia nr 6 / 2023  

Wójta Gminy Masłowice                                                      
z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Masłowice 

L.p. Czynności Termin                            
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin                             
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 1 marca 2023 r.   
do 31 marca 2023 r. 

 

od 8 maja 2023 r.          
do 19 maja 2023 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności zawartych w oświadczeniach. 

 

od 3 kwietnia 2023 r. 
do 13 kwietnia 2023 r. 

 

od 22 maja 2023 r.   
do 26 maja 2023 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

 

14 kwietnia 2023 r. 

 

29 maja 2023 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia. 

od 17 kwietnia 2023 r. 
do 21 kwietnia 2023 r. 

od 30 maja 2023 r.   
do 6 czerwca 2023 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

24 kwietnia 2023 r. 7 czerwca 2023 r. 

 

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  
do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach 

1. W terminie od 21.02.2023 r. do 28.02.2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do naszego 
przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym 
Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach. 

2. W terminie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola. Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola odbywa się na wolne miejsca.            
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów, 
która są wymienione we wniosku. 



3. Kryteria naboru do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach określa art. 
131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 poz. 910                 
z późn. zm.). 

1) wielodzietność rodziny kandydata- 1 pkt,                                                                                         
2) niepełnosprawność kandydata- 1 pkt,                                                                                               
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- 1pkt,                                                                         
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- 1pkt,                                                                        
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 1 pkt,                                                                            
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 1 pkt,                                                                    
7) objęcie kandydata opieką zastępczą- 1 pkt.       

4. Do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowcach przyjmuje się dzieci 
zamieszkałe na obszarze Gminy Masłowice. W przypadku większej liczby kandydatów, niż 
ilość wolnych miejsc w przedszkolu,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą 
brane pod uwagę łącznie  kryteria wynikające z ustawy.                          

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 
wymienionych w pkt. 3. 

Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy złożyć zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego w formie odpisu, wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, a oryginał przedłożyć dyrektorowi 
przedszkola do wglądu. 

4. W wyniku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało 
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod 
uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący: 

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają 
naukę w trybie dziennym- 100 pkt, 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola-  80 pkt, 

3) kandydat wychowywany jest przez rodzica samotnie pracującego, prowadzącego 
działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym- 40 pkt, 

4) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1456 z późniejszymi zmianami)- 20 pkt. 

6. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku 
spełnianych  wyżej wymienionych  kryteriów. Jeżeli będzie więcej kandydatów z tą samą 
liczbą punktów niż wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie 
kolejność wpływu wniosków. 

 

 



Procedury odwoławcze 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci 
nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica                   
kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem. 

3. Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej           
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

Informacje dodatkowe 

1. Dyrektor przyjmuje dzieci do przedszkola w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne 
miejsca. 

2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor 
może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej. 

3. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Masłowice mogą być przyjęte do przedszkola, 
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi 
miejscami. 

4. W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne. O ile sytuacja w danym roku tego 
wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo. 

 

 


