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Komunikat  
Dyrektora Punktu Przedszkolnego w Rzeczycy Długiej 

z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie naboru dzieci do Punktu  Przedszkolnego                       
w Rzeczycy Długiej na rok szkolny 2021/2022 

 Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Rzeczycy Długiej ogłasza nabór do Punktu Przedszkolnego                   

w Rzeczycy Długiej na rok szkolny 2021/2022. 

I.   Ogólne zasady naboru dzieci do Punktu Przedszkolnego 

1. Do Punktu Przedszkolnego w Rzeczycy Długiej prowadzonego przez Stowarzyszenie 

Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat  

( w przypadku, gdy jednostka dysponuje wolnymi miejscami mogą zostać przyjęte dzieci, 

które w dniu 1 września 2021 r. mają skończone 2,5 roku).  

2. Podstawą przyjęcia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest Wniosek o przyjęcie dziecka do 

Punktu Przedszkolnego złożony do dyrektora Punktu Przedszkolnego.  

3. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) mogą dołączyć do wniosku inne, ważne dla 

rekrutacji, dokumenty wskazane przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.                                                        

4. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do 

Punktu   Przedszkolnego,   składają   Deklarację   o   kontynuowaniu   wychowania 

przedszkolnego (w wyznaczonym terminie) w kolejnym roku szkolnym.  

 

 II. Zasady i kryteria rekrutacji 

1. W przypadku większej ilości kandydatów  niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne.  

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego brane są pod uwagę 

następujące kryteria:  

1) podjęcie pracy zawodowej przez obojga rodziców, 

2) uczęszczanie do placówki rodzeństwa kandydata, 

3) wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci), 

4) niepełnosprawność dziecka, 

5) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, 

6) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 

7) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, 

8) objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2  potwierdzają rodzice odpowiednimi 

dokumentami (oświadczeniami). 

4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” .  

5. Kryteria, o których mowa w  ust. 2 mają jednakową wartość i każdą z nich przelicza się na 
10 punktów. 

6. O przyjęciu do Punktu Przedszkolnego decyduje liczba zdobytych punktów. 

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do 

Punktu Przedszkolnego decyduje termin złożenia wniosku. 
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8. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Punktu Przedszkolnego w pierwszym terminie, 

zostaną wpisane na listę rezerwową i mogą być przyjęte w przypadku rezygnacji osoby 

przyjętej w pierwszym naborze.  

9. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do 

Punktu Przedszkolnego celem podpisania umowy o korzystaniu z usług. 

10. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Punkcie 

Przedszkolnym i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

  

III. Ważne terminy 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

1. Złożenie deklaracji przez rodziców                               
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego      
w przyszłym roku  szkolnym przez dzieci 
uczęszczające do Punktu Przedszkolnego w roku 
2020/2021 

od 25 lutego 2021r. 

do 3 marca 2021r. 

2. Składanie wniosku o przyjęcie do Punktu 
Przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę                 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
od 4 marca 2021 r.  

do 19 marca 2021 r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do Punktu Przedszkolnego 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

 
od 4 marca 2021 r.  
do 23 marca 2021r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 
26 marca 2021 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania 
dziecka do Punktu Przedszkolnego i podpisanie 
umowy o korzystaniu z usług.  

 
od 1 kwietnia 2021 r. 
do 8 kwietnia 2021 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych. 

 
9 kwietnia 2021 r. 

 

IV. Dodatkowe informacje 

 

 Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Punktu 

Przedszkolnego. 

 


