
TERMINY POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO

 REKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021

Przedszkole nie prowadzi elektronicznego naboru
kandydatów 

 Zasady postępowania rekrutacyjnego :
1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca,

2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta 
Piastowa

3. Rodzic ma prawo do złożenia wniosku do 3 – ch przedszkoli 
określając przedszkole pierwszego, drugiego i trzeciego 
wyboru.

4. Postępowanie rekrutacyjne ma jeden, dwa lub trzy etapy:

1. dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa i spełniające 
kryteria ustawowe,

2. dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa i spełniające 
kryteria lokalne

3. dzieci zamieszkałe poza Miastem Piastów i spełniające kryteria 
ustawowe oraz lokalne.

 Rodzice dzieci chodzących już do przedszkola potwierdzają 
chęć pozostawienia dziecka w danym przedszkolu poprzez 
złożenie ,,Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”. 
Deklarację można pobrać w sekretariacie, od nauczycielek grup lub ze 
strony internetowej.

Należy ją złożyć najpóźniej do 28 lutego 2020 r. u nauczycielek w 
grupach.

 Postępowanie rekrutacyjne ,,nowych” dzieci odbywa się na 
podstawie ,,wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola” 
wraz z załącznikami.

Wniosek można pobrać ze strony www  lub w sekretariacie 
przedszkola.

Wniosek  (podpisany przez obydwoje rodziców/opiekunów)  wraz z 
dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów należy złożyć 
osobiście w sekretariacie przedszkola  w dniach od 2 marca do 13 
marca 2020 r.  – w godz. 8.00 – 16.00



Dokładny kalendarz rekrutacyjny w regulaminie rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie na podstawie 2 grup 
kryteriów:

A. Ustawowych:

1. Wielodzietność (3-je dzieci i więcej).

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców,

4. Niepełnosprawność obojga rodziców,

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Spełnianie kryteriów musi być potwierdzone odpowiednim 
dokumentem.

B. Lokalnych:

1.Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola.  

2.Rodzice/opiekunowie prawni kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w 
Pruszkowie roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku (tzn. za 2019r).

3. Kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują zawodowo, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

4. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do innego przedszkola, punktu przedszkolnego, żłobka  lub klubu 
dziecięcego.

5. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w 
rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220) – w/w 
wysokość kwoty uprawnia do otrzymywania zasiłku rodzinnego

6. Kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe szczepienia ochronne.

 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola 
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się 
zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.
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