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Regulamin rekrutacji dzieci  

do Gminnego Przedszkola Publicznego  

 w Kozach na rok szkolny 2023/2024  
 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 996 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.                        

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 610). 

 

Naczelną zasadą rekrutacji prowadzonej przez Przedszkole jest powszechna 

dostępność. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie 

obowiązujące przepisy oraz przepisy prawa miejscowego tj. Uchwała Rady Gminy 

Kozy nr XXVI/213/17 z dnia 30 marca 2017r. 

 

§ 1 

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 określają: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe; 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek ; 

4. Uchwała Rady Gminy Kozy nr XXVI/213/17 z dnia 30 marca 2017r. 

 

§ 2 

1. Rekrutacja opiera się o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.  Dzieci 

sześcioletnie będą rekrutowane do oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kozach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach                  

i gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji, 

dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, Organ 

Prowadzący wskazuje Rodzicom miejsce realizacji edukacji przedszkolnej 
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dziecka. 

4. Z procesu rekrutacji wyłącza się dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne 

w przedszkolu na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego.  

 

§ 3 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie 

dziecka. Druk wniosku (do pobrania) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej: https://przedszkolekozy.edupage.org/a/rekrutacja oraz w siedzibie 

przedszkola przy ul. Akacjowej 8. 

 

§ 4 

1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami składa się                               

w Sekretariacie Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach przy ul. 

Akacjowej 8, w dniach od 06.02.2022r. do 17.02.2022r. w godzinach: 

 

Poniedziałek od 9.00 do 15.00 

Wtorek od 9.00 do 15.00 

Środa od 9.00 do 16.00 

Czwartek od 9.00 do 15.00 

Piątek od 9.00 do 14.00 

 

§ 5 

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziałach 

przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach w roku szkolnym 

2023/2024 w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria, potwierdzone niezbędnymi dokumentami, 

określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.): 

 

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. 

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 2 lub jeżeli po zakończeniu 

tego postępowania jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami,                                    

w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące 

kryteria potwierdzone niezbędnymi dokumentami, określone Uchwałą Rady 

https://przedszkolekozy.edupage.org/a/rekrutacja
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Gminy Kozy Nr XXVI/213/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych                     

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozy (Dz. Urz. Woj. Śl.                  

z 2017, poz. 2570): 

1. kandydat, którego oboje rodziców pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne 

lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę                         

w systemie dziennym, 

2. kandydat, którego starsze rodzeństwo kontynuuje edukację w danym 

przedszkolu, 

3. kandydat, który wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji 

rodzinnej                   i jest objęty  pomocą socjalną. 

 

§ 6 

1. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola podejmuje komisja 

rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora 

przedszkola. 

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego.  

§ 7 

1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Kozy możliwe jest wyłącznie po zrealizowaniu 

potrzeb mieszkańców gminy Kozy i nie może wpływać na zmianę liczby 

oddziałów w przedszkolu. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Kóz mogą ubiegać się o przyjęcie do 

przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich 

(urodzonych do końca lutego 2021 roku). 

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Kozy przyjmowane będą także według kryteriów 

określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe przez organ prowadzący – Radę Gminy Kozy. 

 

§ 8 

Publikacja wyników naboru nastąpi dnia 09.03.2022 do godz. 14.00 poprzez 

wywieszenie  w gablotach w przedszkolu przy ul. Akacjowa 8, list dzieci przyjętych               

i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

 

§ 9 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie 

(mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, 

uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu informatycznego, nie 

podlegają rozpatrzeniu. 

 


