
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI 
NA TERENIE GMINY KOMORNIKI 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 
 
Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) do publicznego przedszkola  

lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

 

Zasady rekrutacji dzieci do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie 

dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie placówki. 

 

Rekrutacja odbywa się od 1 do 25 marca wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 

stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki   

 

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną  

i zdrowotną, wskazane w ustawie oraz, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego 

rozstrzygnięcia, kryteria przyjęte uchwałą nr III/21/2015 Rady Gminy Komorniki  

z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę  

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych  

działających na terenie Gminy Komorniki (patrz tabela poniżej). 

 

W roku szkolnym 2015/2016: 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dzieci 
w wieku 5 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
 
Dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci 
urodzone w roku 2009, w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną spełnianie 
obowiązku szkolnego. 
 
Ważne terminy: 
 
 Od 9 do 20 lutego – przyjmowanie w formie elektronicznej i papierowej 

deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce. 

 Od 1 do 25 marca – rekrutacja do przedszkoli na dany rok szkolny.  

W tym okresie trwa składanie wniosków rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, w formie 

elektronicznej oraz papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru. 

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


 Do 9 kwietnia trwają prace komisji rekrutacyjnej. 

 10 kwietnia o godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie 

naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się  

w pierwszym dniu roboczym. 

 Od 10 do 17 kwietnia – przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli  

od rodziców/prawnych opiekunów. 

 20 kwietnia o godz.12:00 – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 

do przedszkola. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy 

publikuje się w pierwszym dniu roboczym. 

 
W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria: 
 
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 20 c ust 1 
ustawy o systemie oświaty) i punkty: 
 

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 III/21/2015 z 22.01.2015) i punkty: 

 
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 dla celów podatku dochodowego 
miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to 
również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego 
dziecko. 

8 

3. Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w danym 
roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja. 

6 

4. Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin 
dziennie. 

4 

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

2 



 
 
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 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. 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 2013 r. poz. 135, ze zm.). 

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

prowadzeniu działalności rolniczej; 

2) dla kryterium 2 – oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów 

podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki; 

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

Społecznej. 

 

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


Informujemy, że rekrutacja będzie prowadzona do 11 przedszkoli 

publicznych na terenie Gminy Komorniki, w tym do: 

 

Komorniki: 

1. Przedszkole im. Króla Maciusia I, ul. Korczaka 5 

2. Przedszkole Zielone Żabki, ul. Stawna 17 

3. Przedszkole Zielone Gąski, ul. I.D. Korczaka 16 

4. Przedszkole Kraina Talentów, ul. Poznańska 89 

5. Przedszkole Z innej Bajki, ul. Pocztowa 33 

Plewiska: 

1. Przedszkole Zielony Zakątek, ul. Zielarska 2  

2. Przedszkole Male Talenty, ul. Grunwaldzka 562 

Wiry: 

Przedszkole Wesoła Kraina, ul. Szreniawska 4 

Rosnówko: 

Przedszkole Słoneczko, ul. 1 Maja 39  

 

oraz do dwóch powstających przedszkoli publicznych z operatorem 

prywatnym: 

 

 Niebieski Balonik w Plewiskach, przy ul. Pasterskiej – planowany termin 

otwarcia: sierpień 2015, liczba miejsc: 125 

 Raz, Dwa, Trzy z oddziałami Integracyjnymi w Komornikach, przy  

ul. Młyńskiej – planowany termin otwarcia – wrzesień 2015, liczba miejsc: 

100. 

 

W systemie elektronicznej rekrutacji będzie już można wskazać nowe przedszkola jako 

jedną z trzech preferencji. Wydrukowane i podpisane wnioski można składać w urzędzie 

gminy Komorniki, w biurze podawczym, w godzinach pracy urzędu.  

 

Do pobrania:  

 

1. Uchwała Rady Gminy Komorniki nr III/21/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.  

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy 

Komorniki. 

2. Link do elektronicznego systemu naboru: www.nabor.pcss.pl/komorniki  

http://bip.komorniki.pl/zasoby/files/ola/uch/uch-21.pdf
http://www.nabor.pcss.pl/komorniki

