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ZARZĄDZENIE nr 7/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku 

z dnia 05 lutego 2021r. 

 

w sprawie: rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej  

im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku na rok szkolny 2021/2022 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Art. 130 – 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2020r. poz. 910  

    z późn. zm. ), 

2. Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Łukowa z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie  

    harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  

    oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz  

    dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,  

3. §4 ust. 4 Statutu Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku. 

 

§ 1 

Tok postępowania rekrutacyjnego: 

 

1. Przebieg rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych obejmuje następujące etapy: 

 ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola – 08.02.2021 r., 

 składanie wniosków dotyczących pisemnego potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko 

wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – 08.02 – 22.02.2021 r., 

 składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami 

określonymi w §4 ust.1 – 01.03 – 25.03.2021 r., 

 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w pkt 2,  

– 26.03 – 30.03.2021 r., 

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 06.04.2021 r., 

 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci 

pisemnego oświadczenia – 06.04 – 16.04.2021 r. 

 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych – 20.04.2021 r., 

2.  Wyniki postępowania komisji rekrutacyjnej są jawne. 

§ 2 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

1. W trakcie rekrutacji stosuje się zasadę powszechnej dostępności,  do oddziałów przedszkolnych 

przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej  

im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku. 

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
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4. Komisja rekrutacyjna kieruje się liczbą miejsc określonych w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

5. Za organizację rekrutacji dzieci do przedszkola odpowiada dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w arkuszu organizacyjnym 

stosuje się kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego ujęte w §1 ust. 1.Uchwały Nr XVI/129/2017 Rady 

Gminy Łukowa z dnia 24 marca 2017r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2017r. Poz. 1822).  

7. Dopuszcza się przyjmowanie do oddziałów przedszkolnych dzieci w postępowaniu uzupełniającym 

w miarę posiadania wolnych miejsc po postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

§ 3 

Skład komisji  rekrutacyjnej 

 

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

 sekretarz szkoły, 

 nauczyciele oddziałów przedszkolnych, 

 przedstawiciele rady rodziców. 

2. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy sekretarz Szkoły. 

 

§ 4 

Dokumenty dotyczące rekrutacji 

1. Dokumenty składane przez  rodziców do Dyrektora Szkoły: 

 wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach oraz wykorzystanie wizerunku dziecka, 

 oświadczenie woli uczęszczania przez dziecko na zajęcia religii, 

 ankieta, 

 potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (po rekrutacji), 

 lub: pisemne potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  

w kolejnym roku szkolnym (w przypadku dzieci aktualnie uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego). 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy komisji rekrutacyjnej: 

 pisemne potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego  

w kolejnym roku szkolnym, 

 karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego oraz inne dokumenty złożone przez 

rodziców. 

3.Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia zawierający: 

 alfabetyczny wykaz dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych, 

 alfabetyczny wykaz dzieci nieprzyjętych.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lutego 2021  r. 

 

 

 

/Dyrektor szkoły/ 

Zbigniew Sokal  


