
Regulamin rekrutacji  

do oddziału przedszkolnego  

w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1  

im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni 

• Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 

t. j.).                  

• Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych. (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b). 

• Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku 

Piechoty we Wrześni. 

• Uchwała nr XXXI/410/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Września. 

• Zarządzenie nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 

roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

dla których Gmina Września jest organem prowadzącym.  

Rozdział I 

Informacje ogólne 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1)  szkole – należy rozumieć Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68. 

Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni, 

2) oddziale przedszkolnym – należy rozumieć oddział przedszkolny  

przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty 

we Wrześni,   

3) dyrektorze szkoły – należy rozumieć Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni,  



4) regulaminie – należy rozumieć Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

w Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty  

we Wrześni,    

5) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

Rozdział II 

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 

1.W roku szkolnym 2022/2023 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

realizują dzieci sześcioletnie – urodzone w 2016 roku.  

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, 

obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym 

w którym dziecko kończy 6 lat.  

3. Liczebność dzieci w grupie oddziału przedszkolnego nie może przekroczyć 25 

osób.  

5. Zgłoszenia dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są przez członka 

Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z Harmonogramem (Zarządzenie nr 7 Burmistrza 

Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 r.).  

6. Zgłoszenia dzieci sześcioletnich dokonuje się na: „Wniosku o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego”. 

Rozdział III 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

1. Do oddziału przedszkolnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1  

we Wrześni  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, 

na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka odpowiedniego zgłoszenia.  

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wypełnionego  

i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wniosku o przyjęcie  

do oddziału przedszkolnego. 

4. Zapisu dziecka do oddziału dokonują rodzice/prawni opiekunowie na podstawie 

dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka.  

Rozdział IV 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego 



1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku 

na kolejny rok szkolny.  

2. Liczbę wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023 określa dyrektor szkoły.  

3.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego w tym terminy 

składania dokumentów określa harmonogram w : (Zarządzeniu nr 7 Burmistrza 

Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2022 r).   

4. W procesie rekrutacji rozpatrywane są kryteria z Dz. U. z 2021 r poz. 1082 t. j. oraz:  

 Kryterium  Punkty

  

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium  

1. 

Dziecko objęte 

obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem 

przedszkolnym. 

50 

Akt urodzenia. 

2. 

Dziecko obojga rodziców/ 

opiekunów prawnych 

pracujących zawodowo  

lub studiujących w systemie 

dziennym. 

15  

Oświadczenie rodziców / prawnych 

opiekunów (zał.1- wniosek o przyjęcie  

do oddziału przedszkolnego) 

3. 

Dziecko, którego rodzeństwo 

będzie kontynuować 

edukację w SSP nr 1  

we Wrześni, w roku 

szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja. 

10 

Potwierdzenia dokonuje dyrektor  

na podstawie dokumentacji szkolnej 

4. 

Dziecko, którego dwoje 

rodziców / prawnych 

opiekunów odprowadza 

podatek dochodowy 

w Gminie Września. 

10 

Oświadczenie rodziców / opiekunów 

prawnych 

(zał.1- wniosek o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego) 

5. 
Dziecko, którego jeden rodzic 

/prawny opiekun odprowadza 
5 

Oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego 



podatek dochodowy 

w Gminie Września. 
(zał. - wniosek o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego) 

*Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.   

 W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów  

w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica/prawnego opiekuna. 

 6. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.   

7. Dyrektor określa skład oraz wyznacza Przewodniczącego Komisji .  

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu  

lub niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego. Lista dostępna jest  

do wglądu u Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej oraz w sekretariacie 

uczniowskim.  

9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego jeżeli 

w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz rodzic/ 

opiekun prawny złożył wymagane oświadczenia oraz dokumenty, wymagane  

w procesie rekrutacji.  

10. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.   

11. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 11 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja dyrektora 

jest ostateczna. 

 

Załącznik: 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. 


