Rozdział 1
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737),
• Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Włodawy z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów
postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2020/2021,
• Uchwała Nr V/21/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 14 stycznia 2019 r.,
• Statut Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie.
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Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1
we Włodawie.
W procesie rekrutacji biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat mające stałe miejsce zamieszkania
na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko,
które ukończyło 2,5 roku, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.
Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza miastem Włodawa mogą być przyjmowane na wolne
miejsca (od września danego roku szkolnego) tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców
miasta.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego
pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola – do dyrektora przedszkola – Załącznik
nr 1.
Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka – Załącznik nr 2 ,
2) 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,
3) 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 – Załącznik nr 3,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ
prowadzący – Załącznik nr 4, 5, 6, 7.
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8. Dokumenty o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 2, 3, 4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
9. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 1, 3 i 5 składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
10. We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej
preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
11. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu
do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – Załącznik nr 8.
12. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego – Załącznik nr 9.
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Rozdział 2
Komisja rekrutacyjna
§ 1.
W przypadku przekraczającej ilości zgłoszonych kart dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, zwaną
dalej „komisją”.
W skład komisji wchodzą: trzech przedstawicieli rady pedagogicznej oraz jeden przedstawiciel rady
rodziców.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 we Włodawie.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego,
są przechowywane w przedszkolu przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca według
określonych terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego podanych przez organ
prowadzący Zarządzeniem Burmistrza Włodawy.

Rozdział 3
Kryteria przyjęte do rekrutacji
§ 1.
1. 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,
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