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REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 

DO PRZEDSZKOLA NR 7 „BOLEK I LOLEK” w KONINIE 

 

 

Podstawa prawna:  

Art.130,131,149,150,155,156,157,158,161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019, poz.1148 z późn. zm. ), 

Uchwała Nr 39 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie 

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Konin 

Zarządzenie Nr 7/2020  Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

 

Zarządzenie Nr 26/2020  Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie 

elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 

2020/2021, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin. 

 

§ 1. 

 

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole nr 7 

„Bolek i Lolek” w Koninie, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Konin.  

 

§ 2. 

 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się za pomocą systemu elektronicznego zgodnie  

z postępowaniem rekrutacyjnym określonym Zarządzeniem Nr 26/2020 Prezydenta 

Miasta Konina z dnia 13 lutego 2020 roku, harmonogramem ustalonym  

w  Zarządzeniu Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 stycznia 2020 roku oraz 

zasadami rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 

zamieszczonymi na stronie  www.konin.przedszkola.vnabor.pl 

 

2. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać się:  

      1) dzieci w wieku 3 – 6 lat,  

      2) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej  

          6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, 

          w którym dziecko kończy 8 lat,  

      3) dzieci, które ukończyły 2,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

 

3. Do przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na  

      terenie  miasta Konina. 

 

4. Dzieci nie będące mieszkańcami miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie  

do przedszkola w miarę wolnych miejsc. 
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§ 3. 

 

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu  

    na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

    kryteria:  

   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.  

 

3. Kryteria wskazane w ust. 3 mają jednakową wartość. W pierwszej kolejności, po 

     przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, przyjmowani będą kandydaci spełniający  

     największą ilość kryteriów ustawowych. 

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą 

Rady Miasta brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący 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. 

 

Lp. Kryteria Wartość 

kryterium 

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną 

w przedszkolu pierwszego wyboru 

30 

2. Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 25 

3. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w 

systemie stacjonarnym 

20 

4. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w 

systemie stacjonarnym 

15 

5. Wieloraczki 9 

                              Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania        99 

 

Spełnienie kryteriów wymienionych pkt 1-5 rodzice potwierdzają następującymi 

dokumentami: 

1) w przypadku kryterium określonego w punkcie 4 w złożonym „Wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola”, 

2) w przypadku kryteriów określonych w punkcie 1, 2, 3 i 5 w oświadczeniu 

stanowiącym 

zał. nr 1 do Uchwały Nr 39 Rady Miasta Konina z dn. 30 stycznia 2019 roku). 
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5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący  

w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Spełnianie tego kryterium jest 

potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

 

6. Spełnienie przez kandydatów kryteriów podlega weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną 

przedszkola.  

 

7. Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego  

i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy 

zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu 

dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego 

pobytu poza domem rodzinnym. 

 

§ 4. 

 

1. Nabór dzieci jest wspomagany przez system elektroniczny, administrowany przez 

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

2. Harmonogram prac elektronicznego naboru dzieci do przedszkola określany jest  przez 

Prezydenta Miasta Konina w drodze zarządzenia. 

  

3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają 

„Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Koninie” na kolejny rok 

szkolny lub „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” 

w roku bieżącym roku szkolnym, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 3, dostępny   

w formie papierowej w przedszkolu lub w wersji elektronicznej na portalu dla Rodziców  

        www.konin.przedszkola.vnabor.pl 

 

4. Do wniosku dołącza się :  

    1) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa  

       w § 3 ust. 3, odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy   

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 

     2) Wymienione wyżej dokumenty mogą być składane w oryginale, notarialnie        

          poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu  

          z dokumentu (zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu 

          postępowania administracyjnego) lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność  

          z oryginałem przez rodzica kandydata. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=161#P161A8
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-02-2018&qplikid=4186#P4186A7
http://www.konin.przedszkola.vnabor.pl/
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     3)Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych,  

         o których mowa w § 3 ust.5 ustala organ prowadzący. Rodzic składa je pod rygorem 

         odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

  

5. W procesie rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, których „Wnioski” zostaną wypełnione 

w formie elektronicznej oraz w formie papierowej z podpisem rodziców dostarczone do 

przedszkola.  

 

6. Wyniki rekrutacji ogłaszane są w przedszkolu oraz udostępniane w elektronicznym 

systemie wspomagania rekrutacji. 

 

7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka zobowiązani są do potwierdzenia woli 

uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

8. W miarę posiadanych wolnych miejsc może być prowadzona rekrutacja uzupełniająca.  

 

9. Po złożeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice składają 

„Deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego” w przedszkolu  

w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.  

 

§ 5. 

 

1. Zapisy dzieci do przedszkola na dyżur w okresie wakacji przyjmuje bezpośrednio 

dyrektor placówki do końca maja danego roku. 

 

2. Zgłoszenie dziecka na dyżur odbywa się poprzez złożenie u dyrektora placówki 

wypełnionej i podpisanej przez rodziców „Karty zgłoszenia dziecka” dostępnej  

w kancelarii oraz na str. www.przedszkole7konin.pl 

 

3. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka na 

dyżur wakacyjny decyduje w pierwszej kolejności spełnienie przez kandydata kryteriów, 

o których mowa w  § 3 ust. 3, w drugiej kolejności kryteriów wymienionych w § 3 ust. 5. 

 

4. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur w okresie wakacji jest 

podpisanie przez rodziców „Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania 

przedszkolnego” w przedszkolu do 15 czerwca danego roku. 

 

5. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość dokonywania zapisów dzieci  

do przedszkola na dyżur w okresie wakacji w dodatkowych terminach.  

 

§ 6. 

 

Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa komisja 

rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.  

 

§ 7. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2020r. 

Traci moc Regulamin Rekrutacji Dzieci z dnia 18.02.2019r. 


