
Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 

2017/2018 

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Chlewiska na rok szkolny 2017/2018 

Terminy rekrutacji   

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Chlewiska określa Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy 

Chlewiska dnia 15 marca  2017 r. w sprawie:  ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w terminie składania 

dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Chlewiska. 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 21 marca 2017r. 

do 3 kwietnia 2017r. 

od 4 maja 2017r. 

do 31 maja 2017r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o której mowa w art. 157 

i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo 

Oświatowe (Dz. U z 2017r., poz. 59).1 

od 4 kwietnia 2017r. 

do 19 kwietnia 2017r. 

od 1 czerwca 2017r. 

do 16 czerwca 2017r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości wyników 

postępowania rekrutacyjnego przez komisje 

rekrutacyjną w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

20 kwiecień 2017r. 19 czerwiec 2017r. 

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 20 kwietnia 2017r. 

do 27 kwietnia 2017r. 

od 19 czerwca 2017r. 

do 26 czerwca 2017r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych lub informacji 

o liczbie wolnych miejsc. 

28 kwiecień 2017r. 27 czerwiec 2017r. 

                                                           
1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub 

może zwrócić się do Wójta Gminy Chlewiska o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności 

w terminie 14 dni. 

http://www.trzebinia.pl/multimedia-i-publikacje/123-edukacja/5376-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-w-roku-szkolnym
http://www.trzebinia.pl/multimedia-i-publikacje/123-edukacja/5376-rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-w-roku-szkolnym


Kryteria rekrutacji 

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych 

na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba 

wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 

2017r. poz. 9): 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 

2. niepełnosprawność kandydata; 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział 

przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania 

przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte 

w Uchwale Nr III/26/17 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: 

określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Chlewiska na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 

dostępny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.  

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami 

przedszkolnymi. 

 

 

 



Nabór do klasy I publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Chlewiska na rok szkolny 2017/2018 

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Chlewiska określa Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Chlewiska dnia 15 marca 2017 

r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w terminie składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 

do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chlewiska. 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 21 marca 2017r. 

do 4 kwietnia 2017r. 

od 24 lipca 2017r. 

do 3 sierpnia 2017r. 

2. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów. 
4 kwiecień 2017r. 3 sierpień 2017r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o której mowa w art. 157 i 158 ustawy- 

Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r., poz 59)2 

od 5 kwietnia 2017r. 

do 20 kwietnia 2017r. 

od 4 sierpnia 2017r 

do 21 sierpnia 2017r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listy kandydatów zweryfikowanych 

i kandydatów niezweryfikowanych. 

21 kwiecień 2017r. 22 sierpnia 2017r. 

5. 
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli 

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

od 21 kwietnia 2017r. 

do 27 kwietnia 2017r. 

od 22 sierpnia 2017r. 

do 29 sierpnia 2017r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

28 kwiecień 2017r. 30 sierpień 2017r. 

 

Kryteria rekrutacji 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.   

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej publicznej szkole podstawowej. 

                                                           
2 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub 

może zwrócić się do Wójta Gminy Chlewiska o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności 

w terminie 14 dni. 



Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci 

do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 

podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, zawarte w Uchwale Nr III/25/17 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2017 

roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Chlewiska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępny jest 

w każdej publicznej szkole podstawowej. 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo 

w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej. 


