
Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego 
Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 z późn.zm.).

Podstawowa zasada to:
1. Przyjmowanie kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Sucha Beskidzka

Kryteria ustawowe:
Rodzaj kryterium Proponowana wartość punktowa

Wielodzietność rodziny kandydata. 1

Niepełnosprawność kandydata. 1

Niepełnosprawnść jednego z rodziców kandydata. 1

Niepełnosprawność obojga rodziców. 1

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 1

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 1

Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1

Maksymalna liczba punktów: 7

Kryteria społeczne/lokalne, określone Uchwałą nr XV/130/2016r. Rady Miejskiej w Suchej 
Beskidzkiej z dnia 29 stycznia 2016r.

Lp Kryterium Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów

Liczba 
punktów

1.
Dziecko objęte obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym 
zamieszkałe na terenie Gminy Sucha 
Beskidzka (dziecko sześcioletnie).

Oświadczenie  o miejscu zamieszkania złożone we
wniosku o przyjęcie do przedszkola.

30

2.
Dziecko mające prawo do korzystania z 
wychowania przedszkolnego zamieszkałe 
na terenie Gminy Sucha Beskidzka.

Oświadczenie  o miejscu zamieszkania złożone we
wniosku o przyjęcie do przedszkola.

30

3.
Dzieci obojga rodziców pracujących lub 
studiujących w trybie dziennym

Dokument poświadczający zatrudnienie (od 
każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu 
pracy (z okresem zatrudnienia), w przypadku samo
zatrudnienia aktualny wpis do działalności 
gospodarczej, Zaświadczenie z uczelni zawierające
informację o stacjonarnym systemie studiów.

10

4.
Uczęszczanie rodzeństwa do przedszkola - 5

5.
Rodzice odprowadzają podatek 
dochodowy  w Gminie  Sucha Beskidzka

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku 
dochodowego w Gminie Sucha Beskidzka przez 
rodziców (od każdego z rodziców).

5

6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu co 
najmniej 7 godzin dziennie

Oświadczenie  o planowanym pobycie dziecka  w 
przedszkolu zawarte we wniosku o przyjęcie do 
przedszkola.

5



Terminy postępowania rekrutacyjnego : Zarządzenie nr 513/16 Burmistrza Miasta Sucha 
Beskidzka z dnia 26 stycznia 2016r.

Rodzaj czynności Terminy postępowania
rekrutacyjnego

Terminy postępowania
uzupełniającego

Zebranie deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego

Do 29.02.2016r.

Składanie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 01.03.2016r. 
do 31.03.2016r.

Od 22.04.2016r. 
do 05.05.2016r.

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego i 
dokumentów potwierdzajacych 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności o 
których mowa w art. 20t ust.7 ustawy 
o systemie oświaty

Od 01.04.2016r. 
do 07.04.2016r.

Od 09.05.2016r. 
do 16.05.2016r.

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną  listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych

Do 15.04.2016r. 
do godz. 15.00

Do 17.05.2016r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w formie pisemnego 
oswiadczenia.

Do 20.04.2016r. do godz. 15.00 Do 25.05.2016r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną  listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Do 21.04.2016r. do godz. 15.00 Do 30.05.2016r. do godz. 15.00

Składanie wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia

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

Wydanie uzasadnienia odmowy 
przyjecia.

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

Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym 
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania 
pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia.

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



…..................................................................................
/nazwisko i imię matki/prawnej opiekunki/

…..................................................................................
/nazwisko i imię ojca/prawnego opiekuna/

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam,że:

1. Dziecko kandydujące do Miejskiego Przedszkola Samorządowego jest /nie jest* członkiem 
rodziny wielodzietnej

3. Brat/siostra …............................................................................ uczęszcza do tutejszej 
placówki.                              /nazwisko i imię/

4. Matka:  odprowadzam / nie odprowadzam*  podatek dochodowy w Gminie Sucha 
Beskidzka.

5. Ojciec: odprowadzam / nie odprowadzam*  podatek dochodowy w Gminie Sucha 
Beskidzka.

*) niewłaściwe skreślić
UWAGA ! Zgodnie z art. 20b, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 
2572 ze zm.) - wielodzietność rodziny  oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                       …....................................................................................................

                                                       …....................................................................................................
                                                                                /data i podpis matki i ojca/



….............................................................                       …..............................., dnia: ….....
                          /pieczęć pracodawcy/

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan: …..............................................................................., zamieszkała/y 

…............................................................................................................................................................

jest zatrudniony w: …...........................................................................................................................,

od dnia: …..................................................... na podstawie umowy o pracę na czas:

…......................................................................................, do dnia: …..................................................

                                                                                  ….......................................................................
                                                                                     /pieczęć i podpis wystawiającego/

….............................................................                       …..............................., dnia: ….....
                          /pieczęć pracodawcy/

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan: …..............................................................................., zamieszkała/y 

…............................................................................................................................................................

jest zatrudniony w: …...........................................................................................................................,

od dnia: …..................................................... na podstawie umowy o pracę na czas:

…......................................................................................, do dnia: …..................................................

                                                                               ….......................................................................
                                                                                     /pieczęć i podpis wystawiającego/


