
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO                      
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZASTARY  
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Rekrutacja do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona zgodnie                       
z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)                              
oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.                         
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania                   
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 
poz. 1737). 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca w przed-
szkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Gminy Czastary               
rozpocznie się dnia 1 marca 2021 r., a zakończy dnia 30 kwietnia 2021 r. 

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych 
na terenie Gminy Czastary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmie-
niających przedszkole.         

3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, nie biorą udziału w rekru-
tacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego. 

 

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów 
 

I. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone             
w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe: 

 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

  

 



II. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja uzupełniająca 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie               
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole  
lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryte-
ria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe. 

 

2. Kryteria samorządowe określa: Uchwałą Nr XXV/158/2018 Rady Gminy Czastary 
dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz  z liczbą punktów oraz do-
kumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czastary. 

 

Kryteria samorządowe są następujące: 

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą się w syste-
mie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne              
lub dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego, który pra-
cuje, uczy się w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub go-
spodarstwo rolne - 10 punktów;  

2) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się                   
w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo 
rolne - 5 punktów;  

3) rodzeństwo dziecka przyjętego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
lub kontynuującego edukacje przedszkolną - 5 punktów;  

4) czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin - 8 punktów. 

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1                                          
do ZARZĄDZENIA NR 125/2021 WÓJTA GMINY CZASTARY z dnia 20 stycznia 
2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                    
w Gminie Czastary na rok szkolny 2021/2022.  

  
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Czastary mogą być przyjęci                                
do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej na terenie gminy Czastary, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami                                                   
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.  

        Dariusz Rejman  

       Wójt Gminy Czastary  


