
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  

NA TERENIE GMINY KOMORNIKI 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

W dniach od 1 do 12 marca 2021 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych 

przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 ze zm.] - do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  

 

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie 

internetowej i w siedzibie danej placówki. 

 

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową 

www.nabor.pcss.pl/komorniki Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych 

placówek.  

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami  

należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 12 marca 2021 r. 

 

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2015 do obwodowych oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach. 
 

 
W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, 
wskazane w ustawie prawo oświatowe jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, 
kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabor.pcss.pl/komorniki


 

 

Harmonogram czynności i terminy w postepowaniu rekrutacyjnym  

do przedszkoli publicznych 

 

 

 

Lp. 
Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola publicznego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

01 - 12.03.2021 r. 

 

04 – 07.05.2021 r. 

 

2 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do przedszkola 

publicznego i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

15 – 19.03.2021 r. 

 

10 - 12.05.2021 r. 

 

3 

Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22.03.2021 r. 

godz. 12.00 

13.05.2021 r. 

godz. 12.00 

4 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia. 
22 - 26.03.2021 r. 

 

13 - 17.05.2021 r. 

 

5 

Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

29.03.2021 r. 

godz. 12.00 

18.05.2021 r. 

godz. 12.00 



W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli stosuje się następujące kryteria: 
 
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131  ust 1 
ustawy o Prawo oświatowe) i ich wartości: 
 

Kryterium 
Punkty 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 50 

2. Niepełnosprawność kandydata. 50 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 50 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 50 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 50 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 50 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 50 

 
 

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady 

Gminy Komorniki nr XVIII/161/2019 z 19 grudnia 2019 r.) i ich wartości: 

 

Kryterium Punkty 

1. Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub 
prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica 
pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność 
rolniczą samotnie wychowującego dziecko. 

10 

2. Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów 
podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy 
Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna 
samotnie wychowującego dziecko. 

8 

3. Posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego 
przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest 
rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

6 

4. Wybór przedszkola wg. preferencji 

a) za I preferencję 
b) za II preferencję 
c) za III preferencję 

8 
3 
1 

5. Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, 
pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 
lub pobierającej zasiłek rodzinny 

2 

6. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą 
liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium 
rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich 
wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych 
uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia. 

1 

 
 
 



Słowniczek: 
 
➢ rodzic - rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, prawny opiekun dziecka lub 

osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

 
➢ rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 
 
➢ samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem 

 
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata: 
 
I. Kryteriów głównych: 
 
1) dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

2) dla kryterium 2, 3, 4, 5, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność, 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 2020 r. poz. 426,  

ze zm.); 

3) dla kryterium 6 – 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; 

4) dla kryterium 7 – 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 2020 r. poz. 821). 

 
II. Kryteriów dodatkowych: 
 
1) dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ 

prowadzeniu działalności rolniczej; 

2) dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca 

zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki; 

3) dla kryterium 3– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzające 

spełnianie powyższego kryterium; 

4) dla kryterium 4 – wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do 

przedszkola; 

5) dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 

 

• Wykaz przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki biorących udział w rekrutacji 

• Wykaz przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym biorących udział w rekrutacji  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.936675&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1169982&full=1
http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=20&subsub=106&menu=163&strona=1
http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=20&subsub=106&menu=164&strona=1

