
Zarządzenie Nr 562.2022 

Burmistrza Trzemeszna 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                    

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Trzemeszno 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno, określa 

się następujące terminy: 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                     

w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym 

od dnia 28 luty 2022 r. do dnia 18 marca 2022  r. oraz w postępowaniu 

uzupełniającym od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 06 maja 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa  

w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

wymienionych w art. 150 ust. 7 u.p.o. - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia              

21 marca 2022 r. do dnia 23 marca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym 

od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 11 maja 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu 

rekrutacyjnym w dniu 30 marca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym                   

w dniu 13 maja 2022 r. . 

 



4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci 

pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 31 marca 2022 

r. do dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia                     

16 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu                 

15 kwietnia 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 25 maja 2022 r. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Trzemeszno 

§ 3 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie                          

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ 

 /-/ Krzysztof Dereziński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola  

i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 

Etap I 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy  warunek niż liczba 

wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym                          w 

publicznej szkole podstawowej  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Powyższe kryteria  mają jednakową wartość.  

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1082  ze zm.) 

 

Etap II 

Kryteria obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne 

przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi 

miejscami: 

1. kandydat w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego – 10 kpt; 

2. obydwoje rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę 

w systemie dziennym – 10 pkt; 



3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, do tej samej 

szkoły – 8 pkt; 

4. rodzic kandydata zadeklarował korzystanie przez dziecko z pełnej oferty 

przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki oraz z posiłków po 

czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie (tj. 

powyżej 8 godzin dziennie) – 6 pkt; 

5. jeden rodzic dziecka pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera 

naukę w systemie dziennym – 4 pkt. 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, tj.: 

 

− oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu; 

− oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że kandydat posiada 

rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego przedszkola lub danej szkoły,                 

w której funkcjonuje oddział przedszkolny; 

− oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad 

małoletnim lub sprawującej opiekę.  

 

Podstawa prawna:  

 

- Uchwała Nr LVI/545/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 stycznia 2018 r.   w 

sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Trzemeszno. 

 

 

BURMISTRZ 

 /-/ Krzysztof Dereziński  

 

 

 


