
 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W JONKOWIE 

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni ! 

Na rok szkolny 2023/2024 obowiązują zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

do Przedszkola w Jonkowie, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe  (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082ze zm.), zarządzenia Nr 15/2023Wójta 

Gminy Jonkowo z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Przedszkola w Jonkowie 

prowadzonego przez Gminę Jonkowo w roku szkolnym 2023/2024 oraz Uchwałę NR XV/112/2019 

Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2019 r.     

 W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: 

• dzieci 3-letnie (urodzone w 2020roku) 

• dzieci 4- letnie (urodzone w 2019 roku) 

• dzieci 5 -letnie (urodzone w 2018 roku) 

• dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku) 

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbywad roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu. 

Dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2018 - 2020) mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego. 

  

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających 

do przedszkola w roku 2022/2023 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2017 - 2019, które obecnie  

uczęszczają do Przedszkola w Jonkowie, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację  

tj. od 6 lutego do 14 lutego2023 r. do godz. 16.30). 

  

Postępowanie rekrutacyjne 

Do Przedszkola w Jonkowie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie  

Gminy Jonkowo. 

I etap postępowania rekrutacyjnego 

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Jonkowo przewyższa liczbę 

wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietnośd rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawnośd kandydata; 



3) niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartośd 

 

 II etap postępowania rekrutacyjnego 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakooczeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria oraz liczba 

punktów za kryteria: 

 
1) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie 

wychowujący dziecko, pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalnośd gospodarczą  

lub studiują w systemie dziennym - 40 punktów,  

2) dziecko, którego jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą lub 

pozarolniczą działalnośd gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym - 20 punktów,  

3) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie 

wychowujący dziecko, rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek rolny lub z 

prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Gminy Jonkowo - 30 punktów,  

4) dziecko, którego rodzeostwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Przedszkolu  

w Jonkowie w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja - 15 punktów,  

5) dziecko, u którego w rodzinie przypada dochód na osobę do 150 % kwoty, o której mowa  

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,  

6) dziecko, które uczęszczało do żłobka publicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Jonkowo - 5 

punktów.  

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Jonkowo 

1.     Dzieci zamieszkałe poza Gminą Jonkowo mogą byd przyjęte do publicznego przedszkola na 

terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2.    W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Jonkowo przeprowadza się 

postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami. 

  

 



 

Postępowanie uzupełniające 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kooczy się  

30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. 

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej. 

Procedura odwoławcza 

1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpid do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola w Jonkowie. 

2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,  

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieśd do dyrektora 

Przedszkola w Jonkowie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

4.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 

1.  6 lutego 2023 r.– 14 lutego 2022 r. do godz. 16.30 – złożenie deklaracji o kontynuowaniu  

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Jonkowie przez rodziców/opiekunów dzieci obecnie 

uczęszczających do placówki. 

2.    15 lutego 2023 r. – 3 marca 2023 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Wnioski należy składad w sekretariacie 

przedszkola w godzinach 7:00-15:00. W sprawie wypełnienia wniosku można kontaktowad się 

telefonicznie pod nr. tel. 89 512 91 37 w godz. 7:00-15:00 lub osobiście w sekretariacie przedszkola. 

3.    6 marca 2023r.– 17marca 2023 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola przez 

Komisję Rekrutacyjną 

4. 20marca 2023 r.  do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

5.  21marca 2023 r. – 28marca 2023 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

6.  31marca 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Kolejnośd złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola 

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria i potwierdzenie woli przyjęcia, złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane.  

          Dorota Kaczmarczyk  

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie                                                                                      


