
Informacja z przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli
publicznych

Zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane
odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne  
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku,  o którym mowa w ust.3 jest
zadaniem własnym gminy.

Jak wynika z powyższych przepisów gmina ma obowiązek w pierwszej kolejności
zapewnić  miejsca  
w przedszkolach publicznych bądź w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
przy szkołach podstawowych dla dzieci, które ustawowo powinny odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne.

Gmina  Piaseczno  jest  organem  prowadzącym  11  przedszkoli  publicznych,  w
których wychowanie przedszkolne pobiera 1 215 dzieci.

W  roku  szkolnym  2013/2014  złożone  1 739  kart  zgłoszenia  do  przedszkoli
publicznych. Po zakończonej rekrutacji do przedszkoli przyjęto 1 163 dzieci. 576
kart  zostało rozpatrzonych negatywnie.  W pierwszej  kolejności  przyjęto dzieci,
które powinny odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Nazwa
Przedszkola 

Ilość  kart
ogółem 

Wnioski
pozytywnie
rozpatrzone 

Ilość  kart
ogółem
negatywnie
rozpatrzony
ch 

Przedszkole Nr 1 180 125 55 

Przedszkole Nr 2 71 69 2 

Przedszkole Nr 3 84 75 9

Przedszkole Nr 4 247 125 122 

Przedszkole Nr 5 233 150 83 

Przedszkole Nr 6 133 124 9 

Przedszkole Nr 7 191 125 66 

Przedszkole Nr 8 164 125 39 

Przedszkole Nr 9 110 72 38

Przedszkole  Nr
10

102 70 32

Przedszkole  Nr
11

224 103 121 

Ogółem 1739 1163 576

Po utworzeniu 4 dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Nr 5, Przedszkolu Nr 8 i
Przedszkolu  Nr  11  
i  przeprowadzeniu rekrutacji  uzupełniającej,  do przedszkoli  publicznych w roku
szkolnym 2013/2014 uczęszczało 1 215 dzieci.



Ustawą  z  dnia  6  grudnia  2013  r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie  oświaty  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.  poz. 7) wprowadzono szereg zmian
dotyczących rekrutacji m.in.

Gmina w pierwszej kolejności ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach
publicznych  bądź  
w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych dla
dzieci,  które  ustawowo  powinny  odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne  –
zadanie własne gminy.

1. Do  publicznego  przedszkola  lub  publicznej  innej  formy  wychowania
przedszkolnego  przyjmuje  się  kandydatów  zamieszkałych  na  obszarze
danej gminy.

2. W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  spełniających  warunek
zamieszkania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym
przedszkolu  (po  zapewnieniu  miejsc  dla  dzieci  odbywających  roczne
przygotowanie  przedszkolne),  na  pierwszym  etapie  podstępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) Wielodzietność rodziny kandydata;
b) Niepełnosprawność kandydata;
c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
3. W przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych na  pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakończeniu tego etapu dane
publiczne  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  na  drugim
etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  kryteria
określone przez organ prowadzący (w postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2014/2015 określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu
z  Burmistrzem),  
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i  jego  rodziny,  zwłaszcza  potrzeb  rodziny,  w  której  rodzice  albo  rodzic
samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z
obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

4. Wniosek  o  przyjęcie  do  publicznego przedszkola,  publicznej  innej  formy
wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do
nie  więcej  niż  trzech  wybranych  publicznych  przedszkoli,  publicznych
innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.

5. We  wniosku  określa  się  kolejność  wybranych  publicznych  przedszkoli,
publicznych  innych  form  wychowania  przedszkolnego  albo  publicznych
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

W  postępowaniu  rekrutacyjnym  na  rok  2014/2015  dyrektorzy  przedszkoli
publicznych Gminy Piaseczno ustalili jednakowe kryteria dodatkowe, które zostały
uzgodnione  z  Burmistrzem  Miasta  
i Gminy Piaseczno, z następującą punktacją:

1. Dziecko pięcioletnie (ur. 2009 r.) oraz sześcioletnie (ur. W II połowie 2008
r.)  ubiegające  się  
o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania – 55 pkt.

2. Dziecko, którego rodzice mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie – 20
pkt.

3. Dziecko, którego rodzice pracują, lub uczą się w trybie dziennym:



a) Obydwoje rodziców – 15 pkt.
b) Jedno z rodziców – 10 pkt.

4. Dziecko,  którego  rodzeństwo  będzie  kontynuowało  edukację  w  tym
przedszkolu – 10 pkt.

Ustalono także jednakowe terminy postępowania rekrutacyjnego

L
p.

Rodzaj czynności Termin Termin 
postępowania 
uzupełniającego

1. Wydawanie i przyjmowanie 
wniosków o przyjęcie dzieci do 
przedszkola na rok szkolny 
2014/2015

11-31.03.2014 r. 04.08.2014 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych

22.04.2014 r. 
godz. 9.00

14.08.2014 r. 
godz. 9.00

3. Składanie przez rodziców 
deklaracji potwierdzającej wolę 
wyboru przedszkola

22-29.04.2014 r. 21.08.2014 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych

07.05.2014 r. 
godz. 9.00

22.08.2014 r.

5. Składanie wniosków o 
sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

6. Przygotowanie i wydanie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

7. Złożenie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia

8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych na rok szkolny 
2014/2015

Rok 
urodzenia 
dziecka

Liczba 
złożony
ch 
wniosk
ów1

Liczba 
kandydatów 
zakwalifikowanyc
h2/
niezwakwalifikow
anych

Liczba 
złożony
ch 
deklara
cji3

Liczba 
dzieci 
przyjęt
ych

Liczba 
dzieci 
nieprzyjęt
ych

I półrocze 
2008

6 6 - 6 6 -

II półrocze 
2008

33 33 - 28 28 -

2009 267 266 - 189 189 -

2010 530 530 - 308 90 218

2011 991 991 - 599 185 414



2012 58 - 58 - - -

Zamieszkałe 
w innych 
gminach

24 - 24 - - -

Razem 1 909 1 826 83 1 130 498 632
1 Wnioski do przedszkoli I,II i III wyboru
2  Brano pod uwagę miejsce zamieszkania  i  wiek dziecka (wychowaniem
przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat)
3 Deklaracja wyboru konkretnego przedszkola

Jak  widać  z  przedstawionej  tabeli  wszystkie  dzieci,  zgłoszone  do
rekrutacji  w  przedszkolach  
z rocznika 2009 i II połowy 2008 r. , zobowiązane do odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego zostały przyjęte do przedszkoli. 

Dzieci młodsze spełniające kryteria ustawowe także zostały przyjęte.

Nazwa
Przedszkola

Liczba
złożonych
deklaracji

Liczba dzieci
przyjętych na

wolne
miejsca

Liczba
dzieci

nieprzyjęty
ch

Minimalna
liczba

punktów

Przedszkole  Nr
1

113 45 68 35

Przedszkole  Nr
2

28 18 10 35

Przedszkole  Nr
3

44 26 18 35

Przedszkole  Nr
4

121 54 67 65

Przedszkole  Nr
5

186 92 94 140

Przedszkole  Nr
6

58 35 23 35

Przedszkole  Nr
7

76 50 26 35

Przedszkole  Nr
8

99 45 54 40

Przedszkole  Nr
9

88 36 52 35

Przedszkole  Nr
10

65 35 30 35

Przedszkole  Nr
11

252 62 190 145

Ogółem 1 130 498 632

W chwili obecnej trwa weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkoli publicznych
i  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  ze  względu  na
stwierdzone nieprawidłowości polegające na tym, iż część rodziców w trosce o
zabezpieczenie  miejsca  dla  swojego  dziecka,  złożyła  wnioski  
o przyjęcie dziecka zarówno w przedszkolu (lub w nielicznych przypadkach w kilku



przedszkolach)
i w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej wskazując te placówki jako
pierwszy wybór.

Po dokonaniu wnikliwej  weryfikacji  przedstawione zostaną ostateczne
dane  dotyczące  rekrutacji  
w  roku  szkolnym  2014/2015.  Liczba  dzieci  nieprzyjętych  może  ulec
zmniejszeniu. 

Oddziały  przedszkolne  przy  szkołach  podstawowych  nadal  posiadają
wolne miejsca dla dzieci urodzonych w II połowie 2008 r. i w 2009 r. 

Gmina Piaseczno ze względu na bardzo krótki czas od momentu wejścia w życie
przepisów rekrutacyjnych do rozpoczęcia rekrutacji nie zdążyła dokonać zakupu
aplikacji  do  przeprowadzenia   elektronicznej  rekrutacji.  Dotychczasowe
doświadczenia wskazują, iż zakup ten jest niezbędny. 

Gmina  Piaseczno  decyzją  Nr  KKU-169/13  z  dnia  09.04.2014  r.  oraz
decyzją  Nr  KKU-170/13  z  dnia  09.04.2014  r.   Krajowej  Komisji
Uwłaszczeniowej odzyskała grunty Przedszkola Nr 8 przy ul. Ks. Józefa
19.  W związku z powyższym w najbliższym okresie rozpocznie się tak
długo  oczekiwana  inwestycja  dotycząca  adaptacji  starego  budynku
przedszkola.   W  jej  wyniku  powstaną  dwa  dodatkowe  oddziały  
w Przedszkolu Nr 8 dla 50 dzieci. 

Po  zakończeniu  prac  i  oddaniu  budynku  do  użytku  rozpocznie  się  dodatkowa
rekrutacja do nowo utworzonych oddziałów dla 50 dzieci.


