
Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku  

w roku szkolnym 2022/2023  
 

 

 

 
I. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na rok szkolny 2022/2023 
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
Wójt Gminy Osielsko Zarządzeniem Nr 12/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. ustalił na rok szkolny 2022/2023: 
- terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych- w załączeniu, 
- terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych- w załączeniu. 
 
II. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko 
 
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) do 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się 
kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.  
 
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek 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:  
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. 
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej 
dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
następujące kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr II/27/2017 Rady Gminy z dnia 21 marca 
2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: 
1)  kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą  działalność gospodarczą bądź 
rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów i 15 pkt 
w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;  
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki-  10 pkt;  
3)  kandydaci, których przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy 
Osielsko- 8 pkt;  
4)  kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice 
administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt;  
5) kandydaci z rodzin pozostających pod opieką GOPS- 3 pkt.  
 
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:  
1)  zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni bądź szkoły;  
2)  oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.  
 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej tylko jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  

 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego  

oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola  

oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Osielsko   

na rok szkolny 2022/2023 
 

Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 
publicznej szkole podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 1 marca 2022 r. 

do 18 marca 2022 r. 

od 1 sierpnia 2022 r.  

do 8 sierpnia 2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do publicznego 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w 
publicznej szkole podstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
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 Prawo oświatowe 

od 21 marca 2022 r. 

do 4 kwietnia 2022 r. 

od 9 sierpnia 2022 r.  

do 16 sierpnia 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

5 kwietnia 2022 r. 17 sierpnia 2022 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

od 6 kwietnia 2022 r. 

do 8 kwietnia 2022 r. 

od 18 sierpnia 2022 r.  

do 19 sierpnia 2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

11 kwietnia 2022 r. 22 sierpnia 2022 r. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Składanie podpisanego wniosku oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów 
(od 01 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.) 

 

1.   Złożenie wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów może nastąpić poprzez: 
a)   dostarczenie w zamkniętej kopercie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w wersji 

papierowej do dyżurki przedszkola w godzinach od 6.30 do 16.00  

lub 
b)   wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów w formie skanu na adres mailowy 

przedszkola : sekretariat@przedszkole1osielsko.pl 
2.   Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 Poniższe dokumenty – znajdują się na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole1osielsko.pl w zakładce: Zapisy 
1. Wniosek 

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie 

 

 

Wnioski wraz z oświadczeniami zostaną udostępnione od dnia 01 marca 2022r. 

http://www.przedszkole1osielsko.pl/

