
1. art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
2. Uchwała nr XXV/226/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo,

3. Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina – Miasto Działdowo.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z
brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

KONTYNUACJAWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających
rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w tym przedszkolu, do którego dziecko
uczęszcza.

Dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY OGÓLNE

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
a) dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie (urodzone w latach 2016 – 2019),
b) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

REKRUTACJA NAWOLNE MIEJSCA DLA KANDYDATÓW

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie
rekrutacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022 Burmistrza Miasta
Działdowo z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto
Działdowo.

I. Termin: od 14 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonych
w Uchwale nr XXV/226/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz określenia
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę-Miasto Działdowo.

AKTY PRAWNE:

http://bip.dzialdowo.eu/attachments/download/5420


2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola
według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwane jest
przedszkolem pierwszego wyboru.
Wniosek rekrutacyjny do przedszkola będzie można złożyć za pośrednictwem

systemów teleinformatycznych zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym począwszy
od dnia 14 marca 2022 r. poprzez platformę rekrutacyjną. Informacja o dostępie
do platformy będzie podana w późniejszym termicie.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria
ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, które mają jednakową wartość:

Lp. KRYTERIUM USTAWOWE

1. Wielodzietność rodziny kandydata*

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowanie kandydata**

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

* wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
** samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria pozaustawowe określone przez
Radę Miasta Działdowo zgodnie z Uchwałą nr XXV/226/17 Rady Miasta Działdowo z dnia
23 lutego 2017 r.

Lp. KRYTERIUM USTALONE PRZEZ
ORGAN PROWADZĄCY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANE KRYTERIUM

ILOŚĆ
PUNKTÓW

1.

pozostawanie obojga
rodziców/opiekunów prawnych w
zatrudnieniu lub prowadzenie
działalności gospodarczej lub
prowadzenie działalności rolniczej
lub pobieranie nauki w systemie
dziennym

zaświadczenia pracodawcy
o zatrudnieniu
rodziców(a)/opiekunów(a) prawnych,
aktualny wpis do ewidencji
działalności gospodarczej w
przypadku samozatrudnienia
lub zaświadczenie z uczelni/szkoły o
pobieraniu nauki w systemie
dziennym

50



2.

pozostawanie jednego z
rodziców/opiekunów prawnych w
zatrudnieniu lub prowadzenie
działalności gospodarczej lub
prowadzenie działalności rolniczej
lub pobieranie nauki w systemie
dziennym

zaświadczenia pracodawcy
o zatrudnieniu
rodziców(a)/opiekunów(a) prawnych,
aktualny wpis do ewidencji
działalności gospodarczej w
przypadku samozatrudnienia lub
zaświadczenie z uczelni/szkoły o
pobieraniu nauki w systemie
dziennym

15

3.

kontynuowanie w kolejnym roku
szkolnym lub wcześniejsze
uczęszczanie do przedszkola
pierwszego wyboru rodzeństwa
kandydata

kopia deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu złożona przez
rodziców/opiekunów prawnych
kandydata

10

4.

rozliczanie podatku dochodowego
przez rodziców/opiekunów
prawnych kandydata według
miejsca zamieszkania na terenie
Gminy-Miasto Działdowo

oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych o rozliczaniu podatku
dochodowego według miejsca
zamieszkania na terenie Gminy-
Miasto Działdowo

15

II. Termin: od 11 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności.

III. Termin: 22 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

UWAGA
Zakwalifikowany, nie jest jednoznaczne z przyjęciem do przedszkola. Lista kandydatów
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 wywieszana jest w terminie
późniejszym.

IV. Termin: od 22 kwietnia 2022 r. od godz. 9.15 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie (na platformie rekrutacyjnej) chęci przyjęcia dziecka do placówki, do której
został złożony wniosek .

Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do
wybranego przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
UWAGA

W pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na terenie Gminy – Miasta Działdowo.

V. Termin: 09 maja 2022 r. o godz. 12:00



REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli przedszkola, po przeprowadzeniu I postępowania rekrutacyjnego będą dysponowały
wolnymi miejscami, wówczas dla dzieci zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne
uzupełniające zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 7/2022 Burmistrza Miasta
Działdowo z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto
Działdowo.

O przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym mogą
ubiegać się rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy – Miasta Działdowo.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
1. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych,

2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.), rodzice dziecka w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, są zobowiązani do:
1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku
spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki
mogą być spełniane również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub
przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

4. Zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o spełnianiu przez
dziecko obowiązku odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, oddziałem przeszkolonym w szkole podstawowej lub inną formą
wychowania przedszkolnego.
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