
Informacja Burmistrza Szczawna-Zdroju 
dotycz^ca rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 

do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, 
dla ktorego organem prowadz^cym jest 

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj

Szanowni Panstwo, prosimy o uwazne zapoznanie si? z informacjami dotycz^cymi terminow, 
zasad i kryteriow obowi^zujqcych w post?powaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego 
w Szczawnie-Zdroju na rok szkolny 2023/2024, ktore mogcj. bye pomocne w wypelnieniu 
i skompletowaniu wymaganych dokumentow oraz terminowym zlozeniu ich w placowce.

I. Podstawa prawna;

Zasady przyj?c do Przedszkola Miejskiego, dla ktorego organem prowadz^cym jest
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj, zostaly przygotowane w oparciu
o zapisy:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
2. uchwaly Nr X1V/53/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 18 pazdziemika 

2019 r. w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Uzdrowiskowa Gmin? Miejsk^ Szczawno-Zdroj, ktore b?d<| 
brane pod uwag? na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego, dokumentow 
niezb?dnych
do ich potwierdzenia oraz liczby punktow za kazde z tych kryteriow (tzw. kryteria 
samorz^dowe),

3. Statutu Przedszkola Miejskiego w Szczawnie - Zdroju,
4. Zarz^dzenia Nr 15/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie terminow przeprowadzania post?powania rekrutacyjnego i post?powania 
uzupelniaj^cego, w tym terminow skladania dokumentow, na rok szkolny 2023/2024 
do przedszkola publicznego oraz pierwszych klas publicznej szkoly podstawowej, 
dlaktorych Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj jest organem 
prowadz^cym.

II. Informacje ogolne;

1. Uekroc w niniejszej informacji mowa jest o rodzicach nalezy przez to rozumiec 
rodzicow, prawnych opiekunow dziecka oraz osoby sprawuj^ce piecz? zast?pcz^ nad 
dzieckiem,

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od pocz^tku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 3 lata, do kohca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat.

3. Dzieci w wieku 3 - 5 lat majq prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, 
a dziecko w wieku 6 lat jest obowi^zane odbyc roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Wychowaniem przedszkolnym moze bye obj?te rowniez dziecko w wieku powyzej 
7 lat, posiadaj^ce orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, nie dluzej jednak niz 
do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym konczy 9 lat. W tym 
przypadku obowi^zek szkolny odraeza si? zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oswiatowe. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodzicow, dyrektor 
publicznej szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka.

5. Dziecko, ktore konczy 7 lat, moze mice odroezone rozpocz?cie spelniania obowi^zku 
szkolnego o jeden rok szkolny. Odroczenia dokonuje, na wniosek rodzicow, dyrektor 
publicznej szkoly podstawowej, w obwodzie ktorej dziecko mieszka, zgodnie z art. 36 
ust. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe.

6. Dziecko, ktore w danym roku kalendarzowym konczy 6 lat, moze rozpocz^c nauk? 
w szkole podstawowej (na wniosek rodzicow), jezeli korzystalo z wychowania



przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, albo posiada opini^ o mozliwosci 
rozpocz^cia nauki w szkole podstawowej, wydanq przez publicznq albo niepubliczn^ 
poradni^ psychologiczno-pedagogiczn^.

7. Dziecko do przedszkola przyjmuje si^ po przeprowadzeniu post^powania 
rekrutacyjnego.

8. Post^powanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza si? co roku na kolejny rok 
szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

9. Rodzice dzieci przyj?tych do przedszkola corocznie skiadaj^ na kolejny rok szkolny 
deklaracj? o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w terminie 
7 dni poprzedzaj^cych termin rozpocz?cia post?powania rekrutacyjnego.

10.0 przyj?ciu dziecka do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor 
przedszkola.

11. W procesie rekrutacji nie uczestnicz^ dzieci kontynuuj^ce wychowanie przedszkolne 
w przedszkolu.

12. Post?powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
13. Organ prowadz^cy przedszkole okresla wzor Wniosku o przyj?cie dziecka 

do Przedszkole Miejskiego w Szczawnie - Zdroju. Do wniosku dol^cza si? dokumenty 
potwierdzajcjce spetnianie przez kandydata kryteriow rekrutacji. Wzor wniosku 
dost?pny jest na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju 
oraz bezposrednio w placowce.

14. Do przedszkola przyjmuje si? kandydatow zamieszkalych na terenie Gminy Szczawno- 
Zdroj.

15. W przypadku wi?kszej liczby kandydatow zamieszkalych na obszarze Gminy 
Szczawno-Zdroj, niz liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie 
post?powania rekrutacyjnego sq brane pod uwag? nast?puj^ce kryteria ustawowe, ktore 
may^ jednakow^ wartosc i ktore wymagaj^ potwierdzenia ich spelniania przez 
kandydata odpowiednimi dokumentami:

1) wielodzietnosc rodziny kandydata - oswiadczenie,
2) niepelnosprawnosc kandydata - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane 
ze wzgl?du na niepelnosprawnosc, orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu 
niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej,
3) niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata - orzeczenie o niepelnosprawnosci 
lub o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej,
4) niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata - orzeczenie o niepelnosprawnosci lub 
o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej,
5) niepelnosprawnosc rodzehstwa kandydata - orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 
specjalnego wydane ze wzgl?du na niepelnosprawnosc, orzeczenie o niepelnosprawnosci 
lub o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok s^du rodzinnego 
orzekaj^cy rozwod lub separacj?,
7) obj?cie kandydata pieczij zast?pcz^ - dokument potwierdzaj^cy zgodnie z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej.
16. W przypadku rownorz?dnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie post?powania 
rekrutacyjnego lub jezeli po zakohczeniu tego etapu przedszkole nadal b?dzie dysponowac 
wolnymi miejscami, na drugim etapie post?powania rekrutacyjnego brane s^ pod uwag? 
kryteria okreslone przez organ prowadz^cy tzw. kryteria samorz^dowe, z uwzgl?dnieniem 
zapewnieniajak najpelniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwlaszcza potrzeb 
rodziny, w ktorej rodzice albo rodzic samotnie wychowuj^cy kandydata, musz^ pogodzic



obowi^zki zawodowe z obowi^zkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb spotecznych, 
ktore okreslajcj dokumenty niezb^dne do potwierdzenia tych kryteriow.
17. Organ prowadz^cy okresla nie wi^cej niz 6 kryteriow oraz przyznaje kazdemu 
kryterium okreslon^ liczb? punktow, przy czym kazde kryterium moze miec rozn^ wartosc.
18. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mog^ bye przyj^ci do przedszkola, jezeli 
po przeprowadzeniu post^powania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. W przypadku wi^kszej liezby kandydatow zamieszkalych poza obszarem 
Gminy Szczawno-Zdroj przeprowadza si? ponowne post?powanie rekrutacyjne 
w przedszkolu.
19. Jezeli po przeprowadzeniu post?powania rekrutacyjnego przedszkole nadal b?dzie 
dysponowac wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza post?powanie 
uzupetniaj^ce, ktore powinno si? zakonezye do konca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzaj^cego rok szkolny, na ktory jest przeprowadzane post?powanie rekrutacyjne.

III. Post?powanie rekrutacyjne;

1. Post?powanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powolana przez 
dyrektora przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodnicz^cego Komisji.
3. Do zadan Komisji nalezy w szczegolnosci:
1) ustalenie wynikow post?powania rekrutacyjnego i podanie do publieznej wiadomosci 
listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publieznej wiadomosci listy kandydatow przyj?tych i kandydatow 
nieprzyj?tych,
3) sporz^dzenie protokohi rekrutacyjnego.
4. Listy, o ktorych mowa w pkt. 3, podaje si? do publieznej wiadomosci poprzez 
umieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodzicow kandydatow.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jezeli w wyniku 
post?powania rekrutacyjnego kandydat zostal zakwalifikowany oraz ziozyl wymagane 
dokumenty.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publieznej wiadomosci listy kandydatow 
przyj?tych i nieprzyj?tych, rodzic kandydata moze wyst^pic do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporzcjdzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia kandydata do przedszkola. 
Uzasadnienie sporz^dza si? w terminie 5 dni od dnia wyst^pienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia i zawiera przyezyny odmowy przyj?cia, w tym 
najnizsz^ liczb? punktow, ktora uprawniala do przyj?cia, oraz liczb? punktow, ktor^ 
kandydat uzyskal w post?powaniu rekrutacyjnym.
7. Rodzic kandydata moze wniesc do dyrektora przedszkola odwolanie od rozstrzygni?cia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, ktore dyrektor 
rozpatruje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania.
8. Dyrektor przedszkola podaje informaeje dotycz^ce post?powania rekrutacyjnego 
i uzupelniaj^cego przeprowadzanego w danym roku szkolnym poprzez pisemne 
informaeje na „Tablicy ogloszen” umieszczonej w holu przedszkola.
9. Wnioski o przyj?cie do przedszkola wypelnione nieprawidlowo lub niekompletnie 
(mylny PESEL, brak podpisu, daty, dokumentow potwierdzaj^cych itp.) z powodu 
niespelnienia formalnych kryteriow, uniemozliwiaj^cych wprowadzenie danych 
do systemu komputerowego, nie b?d^ rozpatrywane.



IV. Kryteria rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju;

W post^powaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju na rok 
szkolny 2023/2024 obowi^zuj^:

kryteria okreslone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe

LiczbaSposob udokumentowaniaNazwa kryteriumLp.
punktow

Oswiadczenie do Wniosku o przyj^cie do przedszkola 100 pktrodzinyWielodzietnosc 
kandydata (3 i wigcej dzieci)

1.

Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane 
ze wzgl^du na niepelnosprawnosc, orzeczenie o 
niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci. 
Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo 
urz^dowo poswiadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu post^powania administracyjnego odpis lub 
wyci^g z dokumentu lub kopia poswiadczona za 
zgodnosc z oryginalem przez rodzica kandydata

100 pktNiepelnosprawnosc kandydata2.

Orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu 
niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w 
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu 
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 
ze zm.). Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo 
urz^dowo poswiadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu post^powania administracyjnego odpis lub 
wyci^g z dokumentu lub kopia poswiadczona za 
zgodnosc z oryginalem przez rodzica kandydata_____
Orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu 
niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w 
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu 
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 
ze zm.). Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo 
urz^dowo poswiadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu post^powania administracyjnego odpis lub 
wyciqg z dokumentu lub kopia poswiadczona za 
zgodnosc z oryginalem przez rodzica kandydata_____
Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane 
ze wzgl^du na niepelnosprawnosc, orzeczenie o 
niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci 
lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow 
ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.). Oryginal, 
notarialnie poswiadczona kopia albo urz^dowo 
poswiadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
post^powania administracyjnego odpis lub wyci^g z 
dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z 
oryginalem przez rodzica kandydata______________
Prawomocny wyrok s^du rodzinnego orzekaj^cy 
rozwod lub separacj ^ lub akt zgonu oraz oswiadczenie 
o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu 
zadnego dziecka wspolnie z jego rodzicem. Oryginal, 
notarialnie poswiadczona kopia albo urz^dowo 
poSwiadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu

100 pktNiepelnosprawnosc jednego z 
rodzicow kandydata

3.

100 pktNiepelnosprawnosc obojga 
rodzicow kandydata

4.

100 pktNiepelnosprawnosc rodzehstwa 
kandydata

5.

100 pktSamotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie

6.



post^powania administracyjnego odpis lub wyciag z 
dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z 
oryginalem przez rodzica kandydata
Dokument poswiadczaj^cy obj^cie dziecka piecz^ 
zast^pcz^ zgodnie z ustaw^ z dnia 9.06.2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 697 ze zm.). Oryginal, notarialnie 
poswiadczona kopia albo urz^dowo poswiadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu post^powania 
administracyjnego odpis lub wyciag z dokumentu lub 
kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez 
rodzica kandydata

100 pktObj^cie kandydata pieczq. 
zast^pcz^

7.

Kryteria dodatkowe okreslone w Uchwale Nr XIV/53/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 
18 pazdziernika 2019 r. w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Uzdrowiskow^ Gminf Miejsk^ Szczawno-Zdroj, ktore b^d^ brane pod uwag^ 
na drugim etapie post^powania rekrutacyjnego, dokumentow niezbfdnych do ich potwierdzenia 
oraz liczby punktow za kazde z tych kryteriow. tzw. kryteria samorz^dowe.

LiczbaSposob udokumentowaniaNazwa kryteriumLp.
punktow

Dokument potwierdzaj^cy zatrudnienie (zaswiadczenie 
z zakladu pracy, aktualny wpis do CEIDG, decyzja o 
podatku rolnym) lub kontynuacj? nauki

1 pktKandy dat obojga rodzicow 
pracuj^cych/ studiuj^cych/ 
ucz^cych si^ w trybie 
dziennym lub kandydat rodzica 
samotnie wychowuj^cego/ 
studiuj^cego/ ucz^cego si^

1.

1 pktPisemne oswiadczenie rodzica dol^czone do wnioskuRodzenstwo kandydata 
kontynuuje edukacj^ 
przedszkoln^ w roku szkolnym, 
na ktory prowadzone jest 
post^powanie rekrutacyjne 
w Przedszkolu Miejskim w 
Szczawnie - Zdroju

2.

Pisemne oswiadczenie rodzica dol^czone do wniosku 1 pktKandydat b^d^cy pod opiek^ 
Osrodka Pomocy Spolecznej 
za wyj^tkiem swiadczen 
jednorazowych

3.

Pisemne oswiadczenie rodzica dol^czone do wniosku 1 pktKandydat, ktory w roku 
szkolnym poprzedzaj^cym 
post^powanie rekrutacyjne 
ubiegal si? o przyj?cie 
do Przedszkola Miejskiego w 
Szczwnie-Zdroju i nie zostal 
przyiety

4.

1 pktPisemne oswiadczenie rodzica dol^czone do wnioskuKandydat b?dzie korzystal 
z calodziermej opieki 
przedszkolnej (8 i wi?cej 
godzin dziennie)

5.

1 pktKserokopia ksi^zeczki zdrowia lub kserokopia b^dz 
odpis ksi^zeczki szczepien lub zaswiadczenie o 
przeciwwskazaniach do szczepien.

Kandydat posiada 
obowi^zkowe szczepienia 
ochronne zgodnie z aktualnym 
Programem Szczepien 
Ochronnych lub 
przeciwwskazania do szczepien 
zgodnie z Programem._______

6.



V. Terminy postfpowania rekrutacyjnego oraz terminy skladania dokumentow 
do Przedszkola Miejskiego w Szczawnie-Zdroju;

Post^powanie rekrutacyjne Data rozpocz^ciaL.p. Data zakonczenia
Skladanie wnioskow o przyj^cie do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi spelnienie 
przez kandydata kryteriow branych pod uwag? w 
postepowaniu rekrutacyinym

1.
01.03.2023

od godz. 8.00
31.03.2023

do godz: 15.00

Ogloszenie wynikow kwalifikacji w przedszkola 
(Lista dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych)

12.04.2023
do godz. 12.00

2.

Skladanie odwolania do dyrektora przedszkola 13.04.2023
od godz. 8.00

19.04.2023
do godz: 15.00

3.

Skladanie w przedszkola ewentaalnej rezygnacji 
z miejsca

13.04.2023
od godz. 8.00

26.04.2023
do godz. 15.00

4.

Ogloszenie wynikow rekmtacji w przedszkola 
(Lista dzieci przyjgtych i nieprzyj^tych)_____

28.04.2023
od godz. 12.00

5.

VI. Postfpowanie uzupetniaj^ce;

Data rozpocz^ciaCzynnosci w post^powania azapelniaj^cym Data zakonczeniaL.p.

Skladanie wnioskow o przyj^cie do przedszkola 
wraz z dokamentami potwierdzaj^cymi spelnienie 
przez kandydata kryteriow branych pod awag^ 
w post^powania azapelniaj^cym

1.
01.06.2023 r.

godz. 8.00
15.06.2023 r.
godz. 15.00

Ogloszenie wynikow - lista dzieci przyj^tych 
i nieprzyj^tych)

2.
20.06.2023 r.

od godz. 15.00

Marek Fedoruk


