
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/II/2019/2020 
Dyrektora SP w Bolszewie z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej w Bolszewie w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dotycząca naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w roku szkolnym 2020/2021

§ 1.

1. Na podstawie art.  130 i  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  
(Dz.U.  z  2017  r.  poz.  59  ze  zmianami),  Uchwały  Rady  Gminy  Wejherowo
Nr  XXVIII/341/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z  liczbą  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznego  przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wejherowo oraz Zarządzenia nr 8/2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 stycznia
2020 r. i Zarządzenia nr 24/2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 20 lutego 2020 r.
określa się terminy, zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych (OP)
w Szkole Podstawowej w Bolszewie.

§ 2.

1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Bolszewie na rok szkolny
2020/2021  przyjmuje  się  dzieci  z  obszaru  Gminy  Wejherowo urodzone  w  roku
2014, 2015, 2016 i 2017 r. 

2. Nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych (dzieci, które dotychczas nie uczęszczały
do  oddziałów  przedszkolnych  w  SP  Bolszewo)  odbywa  się  w  okresie  
od 5  do  20  marca  2020  r.,  zgodnie  z  przyjętym  na  dany  rok  szkolny
harmonogramem.

3. W roku szkolnym 2020/2021 w budynku przy ul. Leśnej 35 zostaną utworzone
maksymalnie dwa oddziały 6-latków (50 miejsc). W przypadku większej liczby
chętnych będzie  decydowało  miejsce  zamieszkania  dziecka.  Pozostałe  oddziały
przedszkolne utworzone zostaną w budynku przy ul. Wodnej 5.

4. Wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  OP  wydaje  i  przyjmuje  dyrektor  szkoły  
lub pracownice sekretariatu. 

5. Wzór wniosku o przyjęcie do OP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  OP  może  być  złożony  do  nie  więcej  niż  trzech

wybranych publicznych szkół/przedszkoli.
7. We  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  określa  się  kolejność  wybranej  szkoły/

przedszkola w porządku od najbardziej do najmniej  preferowanego.
8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do OP.

§ 3.

1. Postępowanie  rekrutacyjne  do  oddziału  przedszkolnego  (OP)  SP  w  Bolszewie
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem przez dyrektora szkoły.

2. W terminie  do 2  kwietnia  2020 r. podaje  się  do  publicznej  wiadomości  wyniki
postępowania  rekrutacyjnego,  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  i  kandydatów
niezakwalifikowanych do OP.  Na liście kandydatów zakwalifikowanych będzie tzw.
kreska (wg ilości wolnych miejsc), gdzie dzieci nad kreską mają zapewnione miejsce
w tym OP, a pod kreską ewentualnie po weryfikacji przez rodziców. Pozostali będą
kierowani do innych placówek na terenie gminy Wejherowo.   

3. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia Potwierdzenia
woli uczęszczania do OP do 7 kwietnia 2020 r.
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4. Do 10 kwietnia 2020 r. podaje się do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego,  listy  kandydatów  przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  do  OP  
przy SP Bolszewo. Listy zostaną umieszczona na drzwiach przy głównym wejściu
przy ul. Szkolnej 13. 

5. Listy  zawierają  imiona  i  nazwiska  kandydatów  uszeregowane  w  kolejności
alfabetycznej  oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia  dziecka  
do oddziału przedszkolnego.

6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej.

7. W  terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do OP w SP w Bolszewie.

8. Uzasadnienie  sporządza Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej  w terminie  5 dni  
od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która  uprawniała  do  przyjęcia,  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat  uzyskał  
w postępowaniu rekrutacyjnym.

9. Rodzic  kandydata  może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie  od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

11. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 4.

1. Wszystkie  złożone  wnioski  o  przyjęcie  do  OP  podlegają  postępowaniu
rekrutacyjnemu.

2. Na  pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  łącznie
następujące kryteria:

       Kryteria ustawowe (każde po 10 punktów): 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.
Wielodzietność rodziny

kandydata
Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata (jeśli szkoła

spełnia wymogi
architektoniczne)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność lub 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 
1948). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3. Niepełnosprawność
jednego z rodziców

kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
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osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 
i 1948). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców

kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 
i 1948). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

5.
Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 
i 1948). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia 
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem  przez rodzica

6.
Samotne

wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie2  o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
 z jego rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

7.
Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument  poświadczający objęcie  dziecka  pieczą  
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  
(Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  575,  1583 i  1860).  Oryginał,
notarialnie  poświadczona  kopia   albo  urzędowo
poświadczony  zgodnie  z  art.  76a  §  1  Kodeksu
postępowania  administracyjnego  odpis  lub  wyciąg  
z  dokumentu   lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  
z oryginałem przez rodzica kandydata

1 Zgodnie z Art. 150 ust.6 Ustawy - prawo oświatowe, oświadczenia 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”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,  składane  jest  w  każdej  sytuacji  wymienionej  jako  definicja  samotnego  wychowywania  dziecka.
Oświadczenia  składa się  pod rygorem odpowiedzialności  karnej  (zgodnie  z  Art.  150 ust.6 Ustawy -  prawo
oświatowe)
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3. Samotnie  wychowywanie  dziecka  -  oznacza  wychowanie  dziecka  przez  pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem  sądu,  osobę  rozwiedzioną,  chyba  że  osoba  taka  wychowuje  wspólnie  
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

4. Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
5. W  celu  zapewnienia  jak  najpełniejszej  realizacji  potrzeb  dziecka  i  jego  rodziny  

w zakresie edukacji przedszkolnej, ustala się następujące dodatkowe kryteria przyjęć
do  OP w SP w Bolszewie:

Lp. Kryterium
Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opieku-
nowie pracują, studiują w trybie stacjonarnym, 
prowadzą działalność gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne     20 punktów

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego lub odbywaniu 
studiów w systemie stacjonarnym.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuo-
wało w następnym roku szkolnym edukację 
przedszkolną w tym przedszkolu lub w tej 
szkole, w której funkcjonuje oddział przed-
szkolny  20 punktów

Oświadczenie rodziców o zamiarze kon-
tynuacji w następnym roku szkolnym 
edukacji przedszkolnej w tym 
przedszkolu lub w tej szkole, w której 
funkcjonuje oddział przedszkolny przez 
rodzeństwo kandydata.

3.

Kandydat,  który  podlega  obowiązkowi  odbycia
rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  
a  oddział  przedszkolny  w  szkole  wskazany  
we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca
zamieszkania kandydata
30 punktów

Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania.

4.
Kandydat, który jest zstępnym pracownika 
przedszkola lub szkoły, w której funkcjonuje 
oddział przedszkolny  25 punktów

Oświadczenie rodziców, że kandydat jest 
zstępnym pracownika przedszkola lub 
szkoły, w której funkcjonuje oddział 
przedszkolny.

5. Dziecko najstarsze wiekowo   10 punktów -------------------

6. Powyższe  kryteria  dodatkowe  będą  brane  pod  uwagę  w  przypadku
równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakończeniu  tego etapu OP SP w Bolszewie  będzie
dysponować wolnymi miejscami.

7. Każdemu z kryteriów przyznaje się punkty.
8. Dokumenty  uprawniające  do  skorzystania  z  pierwszeństwa  w  przyjęciu  

do OP w Bolszewie  należy dostarczyć  do szkoły razem z wnioskiem o przyjęcie
dziecka w terminie określonym w § 2 ust 2. 

9. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo
lub  niekompletnie  (błędny  numer  PESEL,  brak  podpisu,  daty  itp.)  z  powodu
niespełnienia formalnych kryteriów,  będą niezakwalifikowane.

§ 5.
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1. Jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  szkoła  nadal  dysponuje
wolnymi miejscami w OP, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające,

2. W postępowaniu uzupełniającym wnioski należy złożyć do dnia 5 czerwca 2020 r.  
3. Postępowanie uzupełniające kończy się z dniem 29 czerwca 2020 r. 
4. O przyjęciu dziecka do OP w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

§ 6.

1. Administratorem  danych  zgromadzonych  dla  potrzeb  postępowania  rekrutacyjnego
jest szkoła.

2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.
3. Wnioski do przedszkola są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie  

i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane

do końca okresu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym/w szkole.
5. Wnioski  kandydatów  nieprzyjętych  i  dołączona  do  nich  dokumentacja  

są  przechowywane przez okres roku pod warunkiem,  że nie toczy się  postępowanie  
w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

6. W przypadku toczącego się  postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja
danego  kandydata  przechowywana  jest  do  zakończenia  sprawy  prawomocnym
wyrokiem.

§ 7.

                                                  Postanowienia końcowe

1. Załącznikami do regulaminu są :
a) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (zał. nr 1),
b) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wielodzietności rodziny (zał. nr 2),
c) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o samotnym wychowywaniu dziecka

(zał. nr 3),
d) oświadczenie  rodziców/opiekunów  prawnych  o  zatrudnieniu  lub  prowadzeniu

działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub odbywaniu studiów w systemie
stacjonarnym (zał. nr 4),

e) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamiarze kontynuacji w następnym 
roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole (zał. nr 5),

f) oświadczenie  rodziców/opiekunów  prawnych  o  tym,  że  kandydat  jest  zstępnym
pracownika szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny (zał. nr 6),

g) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania (zał. nr 7),
h) potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego (zał. nr 8).

2. Niniejszy  regulamin  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  
go  na  tablicy  ogłoszeń i  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  szkoły
www.sspbolszewo.szkolna.net

3. Powyższy regulamin obowiązuje od 24 lutego 2020 r.

                                                                                      DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                        Katarzyna Paczoska
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