
Zasady I etapu rekrutacji  

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Turośń Kościelna 

Na rok szkolny 2023/2024 

 

PODSTAWA PRAWNA 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz                    

z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz 2023 poz. 185) 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

• zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 stycznia 2023 r.                        

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna. 

• Uchwała Nr  XIII/109/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 lutego 2020 roku                 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola                            

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

• Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

• W Gminie Turośń Kościelna dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) roczne przygotowanie 

przedszkolne odbywają w przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

• Dzieci 5-letnie (urodzone w 2018 r.), dzieci 4-letnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci 3 –

letnie (urodzone w 2020 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego.  

• W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do publicznego przedszkola, i oddziałów 

przedszkolnych publicznych szkół może uczęszczać dziecko zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 



• Nabór dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dokonuje się na wolne miejsca, na dany rok szkolny.  

• W sytuacji nieprzyjęcia dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Turośń Kościelna do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego wskazanego we wniosku o przyjęcie, wójt gminy 

wskaże inne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie 

dziecko.  

• Wnioski o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są w każdej                                 

z placówek oraz na ich stronach internetowych. 

− Zespół Szkół w Turośni Kościelnej  

   http://www.zs.turosnkoscielna.pl 

− Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej 

   https://sptdolna.wordpress.com 

− Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach   

   https://sptolcze.wordpress.com 

 

ZASADY REKRUTACJI  

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  

• Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych               

w szkołach podstawowych nie biorą udziału w rekrutacji.  

• Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie                 

od 6 lutego 2023 r. do 15 lutego 2023 r.  

• W przypadku braku złożenia stosownej deklaracji uznaje się, że dziecko nie będzie 

kontynuowało wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w danej 

placówce. 

 

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do placówki 

• Rekrutację dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych przeprowadza się: 

− zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 ustalonym przez 

Wójta Gminy Turośń Kościelna,  

− w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,  

− na wolne miejsca,  na kolejny rok szkolny, lecz bez gwarancji, że osoba 

zainteresowana zostanie przyjęta do wybranej placówki. 

• Dziecko, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym po złożeniu w wybranej placówce 

prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych oraz określonych w uchwale Rady 

Gminy Turośń Kościelna.  Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności 

podanych informacji ze stanem faktycznym.  

• W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz                    

w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

http://www.zs.turosnkoscielna.pl/index.php/rekrutacja
https://sptdolna.wordpress.com/
https://sptolcze.wordpress.com/


• O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

decyduje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły 

podstawowej, która dokonuje weryfikacji wniosków. 

• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w placówce, 

przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne: 

− w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

określone w ustawie Prawo oświatowe, mające jednakową wartość:  

1) wielodzietność rodziny kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4) niepełnosprawność obojga rodziców 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja 

Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych                                      

i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

• Po potwierdzeniu przez rodziców woli przyjęcia zakwalifikowanych kandydatów do 

placówki Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

• Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ww. kryteriami 

placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza drugi 

etap postępowania rekrutacyjnego. 

− w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone 

przez Radę Gminy Turośń Kościelna, Uchwałą Nr  XIII/109/2020 z dnia 27 lutego 

2020 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów  do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Turośń Kościelna które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

• Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego w placówce nadal pozostaną wolne miejsca. 


