
 

Zarządzenie  Nr 4 /2018 r. 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

z dnia 8 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Procedur, Regulaminu, Terminarza rekrutacji  i 

Wniosku zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych przy  Szkole  Podstawowej 

nr 4 w Kostrzynie nad Odrą w roku szkolnym 2018/2019. 

Na podstawie:  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

zarządzam, co następuje: 

 §1 

     Wprowadzam   Procedurę rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 §2 

     Wprowadzam   Regulamin  rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

 

 §3 

     Wprowadzam   Terminarz  rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

 

 §4 

     Wprowadzam   Wniosek zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.  

 

§6 

Traci moc Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad 

Odrą z dnia 13 lutego 2017 r.  

 

§7 

 

           Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 

 

 

     

 

 

 

Kostrzyn nad Odrą, dnia 08.01.2018 r.     
 

      

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora SP4 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 08.01.2018 

r. 

Procedura rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych                                                        

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą                                                                   

w roku szkolnym 2018/2019 

 
Podstawa prawna: 

• ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60), 

 
         §1 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą stosując zasadę powszechnej do-

stępności ogłasza rekrutację w następujących formach: 

a) na tablicy ogłoszeń w szkolnych oddziałach przedszkolnych, 

b) na stronie internetowej szkoły – www.sp4kostrzyn.pl 

                                                                   §2 

1. Przebieg rekrutacji obejmuje: 

a) określenie liczby miejsc w oddziale przedszkolnym, 

b) ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego, 

c) przyjmowanie wniosków dla rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolne-

go, 

d) powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, 

e) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, 

f) posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, 

g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego. 

 

                                                            §3 

2. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą prowa-

dzonego przez miasto Kostrzyn nad Odrą przyjmowane są wszystkie chętne dzieci miesz-

kańców Kostrzyna nad Odrą urodzone w 2012 r. oraz dzieci urodzone w 2013 r. stale za-

mieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. 

 

3. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wycho-

waniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.  

 

5. Obowiązek szkolny dzieci, o których nowa w pkt. 4 może być odroczony do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. 

 

6. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie 

nad Odrą. 

 

http://www.sp4kostrzyn/


§4 

 

1. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkole określona jest przez organ prowadzący i jest licz-

bą maksymalną. 

 

§5 

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku. Dopusz-

cza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w ciągu całego roku 

szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 

§6 

1. Nabór prowadzi się w terminie od dnia 12 lutego do dnia 30 marca bieżącego roku szkolne-

go. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w ozna-

czonym terminie prawidłowo i dokładnie wypełniony wniosek dla rodziców zapisujących 

dziecko do oddziału przedszkolnego, który wcześniej należy pobrać w sekretariacie szkoły. 

3. Przyjmuje się zasadę składania wniosku przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na 

dany rok szkolny. 

4. Przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego nie jest brana pod uwagę kolejność składania 

wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów. 

 

§7 

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż jest liczba miejsc w oddziale przed-

szkolnym, przyjęcia dzieci dokonuje Dyrektor Szkoły. 

 

2. W sytuacji, gdy wszystkie zgłoszone dzieci zostaną przyjęte do oddziału przedszkolnego i 

szkoła nie posiada już wolnych miejsc – postępowanie rekrutacyjne jest zakończone. 

 

§8 

1. W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w 

oddziale przedszkolnym, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego kieruje się kry-

teriami określonymi w prawie oświatowym. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej ko-

lejności przyjmowane są dzieci: 

a) zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, 

b) pochodzące z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 

c) niepełnosprawne, 

d) posiadające jednego rodzica, wobec którego orzeczono stopień  niepełnosprawności, 

e) posiadające  oboje rodziców, wobec których orzeczono niepełnosprawności, 

f) posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, 



g) wychowywane przez samotnych rodziców (kawaler, panna, wdowa, wdowiec. Osoba 

rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 

jego rodzicem), 

h) objęte pieczą zastępczą, 

i) nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. 

 

3. Wszystkie kryteria, o których mowa w pkt. 2 mają jednakową wartość punktową (5) i są 

brane pod uwagę łącznie. 

 

4. W sytuacji, gdy wszystkie dzieci, spełniające kryteria wymienione w pkt. 2 zostaną przyjęte 

do oddziału przedszkolnego - postępowanie rekrutacyjne jest zakończone. 

 

 

§9 

1. W sytuacji, gdy zabraknie miejsc dla dzieci spełniających kryteria wymienione w                  

pkt. 2, należy się kierować dodatkowymi kryteriami, ustalonymi przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą w porozumieniu z Burmistrzem Miasta ( nie 

więcej niż 6 kryteriów). Stanowią je następujące kryteria dodatkowe: 

a) Pozostawanie obojga rodziców dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej w systemie dziennym – 4 pkty, 

b) Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

– 2 pkty, 

c) Dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, w której składa-

ny jest wniosek jest najbliżej położoną publiczną placówką oświatową od miejsca za-

mieszkania – 1 pkt, 

d) Rodzeństwo bliźniacze pobierające naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie 

nad Odrą – 1 pkt. 

 

2. Jeżeli w wyniku ww. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 dzieci za-

mieszkałe na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą nie zostały przyjęte do oddziału przed-

szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4, Dyrektor Szkoły informuje Burmistrza Miasta Ko-

strzyn nad Odrą o nieprzyjęciu dziecka.  

 

§10 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji wobec dzieci spoza Kostrzyna nad Odrą, oddział 

przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 nadal dysponuje wolnymi miejscami, przepro-

wadza się dodatkowe postępowanie rekrutacyjne, które powinno zakończyć się do 7 maja 

2018 r. 

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora SP4 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 08. 01. 2018 

r. 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych                                                             

przy  Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą                                                                                                                       

w roku szkolnym 2018/2019 
 

 

Podstawa prawna: 

• ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60). 

 

§1 

1. W sytuacji, gdy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w 

oddziale przedszkolnym, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

 

2. W skład szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a) wicedyrektor szkoły – przewodniczący, 

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek, 

c) sekretarz szkoły – protokolant. 

 

3. Pracach szkolnej Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzą-

cego szkołę oraz Rady Rodziców – na prawach obserwatorów. 

 

§2 

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, przyjmując dzieci do oddziału przedszkolnego kieruje się kry-

teriami określonymi w prawie oświatowym. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej ko-

lejności przyjmowane są dzieci: 

a) zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, 

b) pochodzące z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie), 

c) niepełnosprawne, 

d) posiadające jednego rodzica, wobec którego orzeczono stopień  niepełnosprawności, 

e) posiadające  oboje rodziców, wobec których orzeczono niepełnosprawności, 

f) posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, 

g) wychowywane przez samotnych rodziców (kawaler, panna, wdowa, wdowiec. Osoba roz-

wiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego ro-

dzicem), 

h) objęte pieczą zastępczą, 

i) nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. 

 

 

2. Wszystkie kryteria, o których mowa w pkt. 1 mają jednakową wartość punktową (5) i są 

brane pod uwagę łącznie. 



 

3. W sytuacji, gdy zabraknie miejsc dla dzieci spełniających kryteria wymienione w                  

pkt. 2, należy się kierować dodatkowymi kryteriami, ustalonymi przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą w porozumieniu z Burmistrzem Miasta ( nie 

więcej niż 6 kryteriów). Stanowią je następujące kryteria dodatkowe: 

e) Pozostawanie obojga rodziców dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 

działalności gospodarczej w systemie dziennym – 4 pkty, 

f) Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

– 2 pkty, 

g) Dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, w której składa-

ny jest wniosek jest najbliżej położoną publiczną placówką oświatową od miejsca za-

mieszkania – 1 pkt, 

h) Rodzeństwo bliźniacze pobierające naukę w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie 

nad Odrą – 1 pkt. 

 

 

§3 

1. Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 

w Kostrzynie nad Odrą w terminie do dnia 7 kwietnia bieżącego roku szkolnego. 

2. Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji. 

3. Członkowie komisji określają zasady protokołowania. 

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców zapisujących dziecko do oddzia-

łu przedszkolnego zgodnie z kryteriami ujętymi w §2 niniejszego regulaminu. 

5. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący. 

6. Komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nie-

przyjętych, podpisane przez wszystkich członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

 

                                                                       §4 

 

1. Dyrektor Szkoły nadzoruje czynności przygotowawcze Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

a) wywieszenia ogłoszenia o naborze dzieci do oddziału przedszkolnego na tablicach ogło-

szeń, 

b) umieszczenia tych informacji na stronie internetowej szkoły, 

c) wydawania i przyjmowania wniosków dla rodziców zapisujących dziecko do oddziału 

przedszkolnego oraz przyjmowania od rodziców innych dokumentów przez sekretarza 

szkoły, 

d) przygotowania na posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzie-

ci, 

e) powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej na dany rok szkolny. 

2. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowością sporządzenia doku-

mentacji przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w tym: 

a) zatwierdza protokół z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, 

b) zatwierdza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, 



c) wskazuje osobę powiadamiającą telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów dzieci 

nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, 

3. Dyrektor Szkoły nadzoruje wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do oddziału 

przedszkolnego w dniu 10 kwietnia bieżącego roku szkolnego. 

 

§5 

1. Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycz-

nymi organu prowadzącego. 

2. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny wywieszone są na 

tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do wiadomości rodziców. 

3. Dopuszcza się tworzenie listy dzieci oczekujących na przyjęcie, na której znajdują się nazwi-

ska dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora SP4 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 08. 01. 2018 

r. 

Terminarz rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych                                               

przy  Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą                                                      

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Czynności związane z rekrutacją dzieci 

 

 

Termin realizacji 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 

31 stycznia 2018 r. 

Przyjmowanie wniosków rodziców o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego. 

1-30 marca 2018 r. 

Prace Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 3-9 kwietnia 2018 r. 

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci 

niezakwalifikowanych  do oddziału przedszkolnego. 

Uwaga – zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 

przyjęciem do oddziału przedszkolnego. 

 

10 kwietnia  2018 r. 

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka woli przyjęcia do oddziału przed-

szkolnego. 

11-20 kwietnia 2018 r. 

Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do 

oddziału przedszkolnego. 

23 kwietnia 2018 r. 

REKRUTACJA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (na wolne 

miejsca) 

 

Przyjmowanie wniosków rodziców o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i 

oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryte-

riów. 

23 kwietnia – 7 maja 2018 

r. 

Prace  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 8 maja –11 maja 2018 r. 



Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i list dzieci 

niezakwalifikowanych  do oddziału przedszkolnego. 

Uwaga – zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z 

przyjęciem do oddziału przedszkolnego. 

15 maja 2018 r. 

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub prawnego 

opiekuna dziecka woli przyjęcia do oddziału przed-

szkolnego. 

15 maja – 22 maja 2018 r. 

Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do 

oddziału przedszkolnego. 

23 maja 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora SP4 w Kostrzynie nad Odrą  

z dnia 08. 01.2018 r. 

 

WNIOSEK  ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

(do wglądu i pobrania w oddzielnym pliku) 


