
Postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych

 w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Banie na rok szkolny 2022/2023.

W  terminie  od  dnia  21  lutego  2022  r.  do  dnia  22  marca  2022  r.  odbędzie

się  postępowanie  rekrutacyjne  na  rok  szkolny  2022/2023 do  Publicznego  Przedszkola

w Baniach  oraz  oddziałów  przedszkolnych  zorganizowanych  w  Szkole  Podstawowej  im.  Mikołaja

Kopernika  w  Lubanowie,  Szkole  Podstawowej  w  Swobnicy  oraz  Szkole  Podstawowej  im.  Marii

Skłodowskiej – Curie w Baniach.

Postępowanie  rekrutacyjne  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne

miejsca w publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Zgodnie  z  art.  153  ust.  2  ustawy  Prawo  oświatowe  rodzice  dzieci  przyjętych  do  danego

publicznego  przedszkola,  danego  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej

corocznie  składają  na  kolejny  rok  szkolny  deklarację  o  kontynuowaniu  wychowania

przedszkolnego  w  tym  przedszkolu,  tym  oddziale  przedszkolnym  w  publicznej  szkole

podstawowej,  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia  postępowania

rekrutacyjnego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na

rok  szkolny  2022/2023  do  publicznego  przedszkola,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych

szkołach  podstawowych  określa  zarządzenie  nr  10.2022  Wójta  Gminy  Banie  z  dnia  28  stycznia

2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola,  oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Harmonogram  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu

uzupełniającym  na  rok  szkolny  2022/2023  do  publicznego  przedszkola,  oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym

jest Gmina Banie.

Lp. Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin 

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Rodzice/prawni  opiekunowie  dzieci,  które  obecnie  uczęszczają  do  przedszkola  lub  oddziałów

przedszkolnych w szkołach  podstawowych, składają na kolejny  rok szkolny deklarację  o kontynuowaniu

wychowania  przedszkolnego  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin  rozpoczęcia  postępowania

rekrutacyjnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza (art. 153 ust.

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).



Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.02.2022 r.

do 22.03.2022 r.

do godz. 15:00

od 25.07.2022 r.

do 08.08.2022 r.

do godz. 15:00

2.

Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  o

przyjęcie  do  publicznego  przedszkola,  oddziału

przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej

i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu  rekrutacyjnym,  w  tym  dokonanie  przez

przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej  czynności,  o

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze

zm.)

do 07.04.2022 r. do 12.08.2022 r.

3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2022 r.

do godz. 15:00

16.08.2022 r.

do godz. 15:00

4.
Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli  przyjęcia  w

postaci pisemnego oświadczenia

do 21.04.2022 r.

do godz. 15:00

do 19.08.2022 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję

rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2022 r.

do godz. 15:00

23.08.2022 r.

do godz. 15:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie  z  art.  158  ust.  6  -  9  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Do  publicznego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole  podstawowej

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Banie.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Banie niż liczba

wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

które mają jednakową wartość:

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.

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r.

poz.  1082  ze  zm.)  w  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie



postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub

oddział  przedszkolny w danej publicznej  szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami,

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są  pod uwagę kryteria określone przez organ

prowadzący.

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych określa uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada

2021  r.  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Banie   (Dz.  Urz.

Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2021 r., poz. 5429).

Kryteria  wraz  z  przyznaną  liczbą  punktów  dla  potrzeb  drugiego  etapu  postępowania

rekrutacyjnego  do  publicznego  przedszkola  oraz  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie:

1) kandydat podlegający rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – 10 pkt;

2) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) pobytu kandydata w przedszkolu powyżej

5 godzin dziennie –  (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola) - 10 pkt; 

3)  kandydat,  którego  oboje  rodzice  (opiekunowie  prawni)  pracują  zawodowo,  wykonują  pracę

na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne

lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;  kryterium stosuje  się  również do rodzica

(opiekuna  prawnego)  pracującego  zawodowo,  wykonującego  pracę  na  podstawie  umowy

cywilnoprawnej,  uczącego  się  w  trybie  dziennym,  prowadzącego  gospodarstwo  rolne  lub

prowadzącego  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  samotnie  wychowującego  kandydata

– 9 pkt;

4) kandydat,  którego  jeden  rodzic  (opiekun  prawny)  pracuje  zawodowo,  wykonuje  pracę

na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne

lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - 7 pkt;

5) kandydat,  który  wraz  z  rodzeństwem  uczestniczy  w  rekrutacji  w  tym  samym  przedszkolu

lub  w  tym  samym  oddziale  przedszkolnym  w  szkole  podstawowej  lub  posiada  rodzeństwo

uczęszczające do danej placówki - 6 pkt;

6) kandydat  wychowujący się  w rodzinie  o  wyjątkowo trudnej  sytuacji  rodzinnej,  którego  rodzice

(opiekunowie  prawni)  objęci  są  pomocą  socjalną;  kryterium  stosuje  się  również  do  rodzica

(opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego kandydata – 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są odpowiednio: 

1) oświadczenie  rodziców  (opiekunów  prawnych),  że  kandydat  podlega  obowiązkowi  rocznego

przygotowania przedszkolnego wraz z informacją o dacie urodzenia kandydata,

2) oświadczenie  rodziców  (opiekunów  prawnych)  dotyczące  deklarowanego  czasu  pobytu

kandydata w przedszkolu;

3)  oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie

umowy cywilnoprawnej, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego



lub prowadzeniu pozarolniczej  działalności gospodarczej ewentualnie zaświadczenie dotyczące

okoliczności wskazanych w § 1 pkt 3 i 4 niniejszej uchwały, 

4) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata

w rekrutacji  w  tym samym przedszkolu  lub  w  tym  samym oddziale  przedszkolnym w szkole

podstawowej lub uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki,

5) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną.

Wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do  publicznego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego

w  publicznej  szkole  podstawowej  wraz  z  dokumentami  składa  się  odpowiednio  do  dyrektora

wybranego  przedszkola  lub  dyrektora  szkoły  podstawowej,  w  której  zorganizowano  oddział

przedszkolny w terminie postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowych  informacji  udzielają  dyrektorzy  poszczególnych  szkół  podstawowych

i przedszkola. 

   Wójt Gminy Banie

        Arkadiusz Augustyniak 


