
Wyciąg ze Statutu
Przedszkola Miejskiego Nr  15  w  Pruszkowie

ROZDZIAŁ VIII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola 

§ 28

1. Do przedszkola  przyjmuje  się  kandydatów zamieszkałych  na  obszarze
Miasta Pruszkowa.

2. W  trakcie  roku  szkolnego  o  przyjęciu  dziecka  decyduje  dyrektor
przedszkola.

3. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają  na kolejny
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w
tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego

4. W  przypadku  większej  ilości  kandydatów  spełniających  warunek,
o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest
postępowanie rekrutacyjne.

5. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  sią  co  roku  na  kolejny  rok
szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na podstawie:
1)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
     poz. 59, z późn. zm.),
2) Uchwały Nr XXXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie 
    z dn. 02.03.2017r.

§ 29

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Procesowi  rekrutacji  podlegają   zamieszkałe  na  terenie  miasta
Pruszkowa dzieci 3 - 6-letnie  zgłaszane do przedszkola na co najmniej 8
godzin dziennie.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie
Miasta  Pruszkowa  niż  liczba  wolnych  miejsc,  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

3. Kryteria o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość po 20
punktów.

4. Jeżeli  przyjęcie  kandydata,  o  którym  mowa  w  ust.  2  wymaga
przeprowadzenia  zmian  organizacyjnych  w  pracy  przedszkola
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może
przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Kandydaci  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  przyjmowani  są  w pierwszej  kolejności  do  Integracyjnego
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Pruszkowie a w następnej kolejności do
przedszkola, które jest w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na
indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości
psychofizyczne  warunki  do  rozwoju,  sprzęt  specjalistyczny  i  pomoce
dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i
resocjalizacyjne.

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rozpatrywane są
wnioski, w których Przedszkole Miejskie nr 15 wskazano jako najbardziej
preferowane.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  organizuje  się  drugi
etap postępowania rekrutacyjnego.

8.  Na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod
uwagę  kryteria określone w Uchwale Nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej
w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r.

1)  występowanie zdarzeń losowych w rodzinie kandydata np. ciężka,
długotrwała choroba rodziców lub rodzeństwa kandydata – 8 punktów,



2)  otrzymywanie zasiłku rodzinnego na dziecko - 4 punkty,

3)  godzenie pracy zawodowej lub studiów w systemie stacjonarnym
z obowiązkami rodzinnymi  obojga rodziców kandydata – 2 punkty

4)  rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pruszkowie przez oboje rodziców kandydata – 1 punkt,

9.  Kandydaci  zamieszkali  poza  obszarem miasta  Pruszkowa mogą
być  przyjęci  do  przedszkola,  jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania
rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1 – 8 przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami.  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  zamieszkałych
poza obszarem miasta Pruszkowa niż liczba pozostałych wolnych miejsc,
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10.  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  spełniających  takie
same kryteria niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na każdym etapie
postępowania rekrutacyjnego stosowana jest procedura losowania.

§ 30

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w kancelarii przedszkola.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające  miejsce  zamieszkania  rodziców i  kandydata

(np. meldunek, potwierdzona notarialnie umowa najmu mieszkania),
2) dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów,

o których mowa w §29 ust. 2 odpowiednio:
a) wielodzietność rodziny kandydata   - oświadczenie o wielodzietności
rodziny  kandydata  (wielodzietność  rodziny  –  oznacza  to  rodzinę
wychowującą troje lub więcej dzieci),
b) niepełnosprawność kandydata   - orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność  przez
Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
c) niepełnosprawność  rodziców  lub  rodzeństwa  kandydata   -
orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niesprawności  lub
orzeczenie  równoważne w rozumieniu  przepisów ustawy z  dnia  27
sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2016r.  poz.  2046
1948),
d) samotne  wychowywanie  kandydata  w  rodzinie   -  prawomocny
wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz  oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu  dziecka,  oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,



e) objęcie  kandydata  pieczą  zastępczą   -  dokument  potwierdzający
objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r. o systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, 1583
i 1860).

3) Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  kandydata  kryteriów
o których mowa w §29 ust. 8.

1) dokumenty  poświadczające  występowanie  zdarzeń  losowych  
w  rodzinie  (np.  wydane  przez  specjalistyczny  zakład  opieki
zdrowotnej  zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające  ciężką,
długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata),
2) kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego  ,
3) zaświadczenia  potwierdzające  zatrudnienie  rodziców    lub
dokumenty  potwierdzające  prowadzenie  przez  nich  działalności
gospodarczej/ zaświadczenie z uczelni potwierdzające studiowanie w
systemie stacjonarnym.
4) Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie  
Skarbowym    w    Pruszkowie a w przypadku wersji papierowej –
pierwsza  strona  PIT  potwierdzona  przez  Urząd  Skarbowy
potwierdzona przez Urząd Skarbowy,   za    rok   poprzedzający rok
składania wniosku o przyjęcie do przedszkola,

3. W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może
być  przedstawiony do wglądu dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej
przez niego osobie przyjmującej wniosek dowód kandydata lub rodziców. 

4. Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  przez  kandydata  kryteriów
o których mowa w §29 ust.  2 i  8 są składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 76a §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów
mogą  być  także  poświadczone  przez  rodziców kandydata  o  zgodności
z oryginałem,

5. Oświadczenia  składa  się  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za
składanie  fałszywych  oświadczeń.  Składający  oświadczenie  jest
obowiązany  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem
świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia”.

6. Przewodniczący  Komisji  Rekrutacyjnej  może  żądać  dokumentów
potwierdzających  okoliczności  zawarte  w  oświadczeniach,  w  terminie
wyznaczonym  przez  przewodniczącego  lub  może  zwrócić  się  do
Prezydenta  Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta
potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

7. W  celu  potwierdzenia  okoliczności  zawartych  w  oświadczeniach
Prezydent  Miasta  korzysta  z  informacji,  które  zna  z  urzędu  lub  może



wystąpić  do  instytucji  publicznych  o  udzielenie  informacji  zawartych
w oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka podlega weryfikacji
w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie  z dnia  11 lutego 2016r. o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579).

§ 31

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej
opieki,  odżywiania  oraz  metod  opiekuńczo  –  wychowawczych  rodzic
dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej przez niego
osobie  istotne  dane  o  stanie  zdrowia,  stosowanej  diecie  i  rozwoju
psychofizycznym dziecka.

§ 32

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na co najmniej 8 godz.
dziennie  może  być  złożony  do  nie  więcej  niż  trzech  wybranych
publicznych przedszkoli.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa się kolejność wybranych
publicznych  przedszkoli  w  porządku  od  najbardziej  do  najmniej
preferowanego.

§ 33

1. Postępowanie  rekrutacyjne  do  przedszkola  przeprowadza  Komisja
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza
przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie  wyników  postępowania  rekrutacyjnego  i  podanie  do
publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,
2) ustalenie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Jeżeli  w  drugim  etapie  rekrutacji  po  wyczerpaniu  kolejnego  ze
stosowanych kryteriów punktowych w przedszkolu pozostanie mniejsza
liczba  miejsc  niż  liczba  kandydatów  spełniających  pozostałe  kryteria,
komisja kończy proces rekrutacji.

4. Na  pozostałe  wolne  miejsca  przyjmowane  są  dzieci  skierowane  przez
Prezydenta  Miasta  Pruszkowa,  nie  przyjęte  w  innych  przedszkolach,



którym  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  możliwość  korzystania
z wychowania przedszkolnego.

5. Jeśli po przyjęciu dzieci wymienionych w ust. 4 w przedszkolu pozostaną
nadal wolne miejsca,  przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne dla
kandydatów zamieszkałych poza terenem miasta Pruszkowa. 

6. Komisja  Rekrutacyjna  przyjmuje  kandydata  do  przedszkola,  jeśli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany
oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie w siedzibie przedszkola w widocznym
miejscu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
list  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych.  Listy  zawierają  imiona
i  nazwiska  kandydatów wyszczególnionych  w kolejności  alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia.

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście,
opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić
do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

10.Uzasadnienie  sporządza  się  w terminie  pięciu dni  od dnia  wystąpienia
przez rodzica kandydata z wnioskiem o którym mowa w ust. 9.

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.

12. Dyrektor  przedszkola  rozpatruje  odwołanie  w terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.

13. Listy, o których mowa w ust. 7, podane do publicznej wiadomości, są
publikowane  nie  dłużej  niż  do  upłynięcia  terminów,  o  których  mowa
w ust. 9-11.

§ 34
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole 

nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza 
postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 
danego roku kalendarzowego.

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 
korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.



§ 35
1. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe
na obszarze miasta Pruszkowa, któremu gmina ma obowiązek zapewnić
możliwość  realizowania  rocznego  obowiązkowego  przygotowania
przedszkolnego lub korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało
przyjęte  do  przedszkola,  dyrektor  przedszkola  informuje  o  nieprzyjęciu
dziecka Prezydenta Miasta. W tym przypadku Prezydent Miasta pisemnie
wskazuje rodzicom inne publiczne przedszkole, szkołę podstawową albo
inną  publiczna  formę  wychowania  przedszkolnego,  albo  niepubliczne
przedszkole które mogą przyjąć dziecko.

2. Wnioski  o  przyjęcie  dziecka  6-letniego  przekazywane  są  do
wskazanych  przez  Prezydenta  Miasta  Pruszkowa   przedszkoli
publicznych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego,  albo
do przedszkoli niepublicznych przez dyrektorów przedszkoli publicznych,
w których były składane.

3.  Rodzice dzieci 5, 4 i 3- letnich maja obowiązek w ciągu trzech dni
od  otrzymania  od  Prezydenta  Miasta  informacji  określonej  w  ust.  1
dostarczyć  „Wniosek  o  przyjęcie  dziecka”  do  wskazanego  przedszkola
publicznego lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego albo
niepublicznego  przedszkola.  Niedostarczenie  przez  rodziców  „Wniosku
o przyjęcie dziecka” w powyższym terminie jest równoważne z rezygnacją
z miejsca wskazanego przez Prezydenta Miasta.

§ 36
W  przypadku  stwierdzenia,  że  dziecko  zostało  przyjęte  do  przedszkola  na
podstawie  fałszywego  oświadczenia  rodziców  lub  poświadczenia  przez
rodziców  nieprawdziwych  danych  we  wniosku  o  przyjęcie  dziecka  do
przedszkola, zostanie ono skreślone z listy wychowanków przedszkola.

§ 37
Harmonogram przyjmowania dzieci do przedszkola

1.  Składanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” na rok szkolny
rozpoczynający  się  od  miesiąca  września  danego  roku  kalendarzowego
odbywa się od 6 marca do 31 marca danego roku kalendarzowego.
2. Przeprowadzanie  postępowania  rekrutacyjnego  przez  Komisję
rekrutacyjną odbywa się od 3 do 21 kwietnia danego roku kalendarzowego.



3. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
zakwalifikowanych              i niezakwalifikowanych do 10 maja danego
roku kalendarzowego.
4. Podanie do publicznej  wiadomości  listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych - do16 maja danego roku.
5. Przeprowadzanie  postępowania  uzupełniającego  (wyłącznie  w
przypadku  gdy  po  przeprowadzeniu  procesu  rekrutacji  pozostaną  w
przedszkolu  wolne  miejsca)  odbywa się  od  19 czerwca   do  31  sierpnia
danego roku kalendarzowego.
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