
GMINNE PRZEDSZKOLE 
IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA W IZABELINIE 

 

 
Zarządzenie nr 2/2022 

Dyrektora Gminnego Przedszkola 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 

z dnia 04 lutego 2022r. 
 
 

w sprawie: wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 
 

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Zarządzenia nr 431/2022 Wójta 
Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                                
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznej szkoły 
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin, zarządzam,  co następuje: 

 

 

§ 1 
 

Wprowadzam zasady postępowania rekrutacyjnego dzieci do Gminnego Przedszkola                               
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie na rok szkolny 2022/2023, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do zarządzenia. 
 
 

§2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 lutego 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Przedszkola  im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie z dnia 04 lutego 2022r. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI 
DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA 

W  IZABELINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 
 

1. Rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu  
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji  
o kontynuowaniu przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w placówce w kolejnym roku szkolnym 
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie 
deklaracji jest  równoznaczne z rezygnacją korzystania z usług przedszkola. 
 
2. Rodzice, którzy nie złożą deklaracji do 07 lutego 2022r., a są zainteresowani kontynuowaniem przez 
ich dziecko edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu  przystępują do rekrutacji. 
 
3. Rekrutacja  dzieci do przedszkola odbywa się na wolne miejsca. W przypadku wolnych miejsc 
rekrutacja może dotyczyć dzieci 2,5 letnich (dzieci urodzone w styczeń – luty 2020r.). 
 
4. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie zobowiązani są  do złożenia do dyrektora przedszkola pisemnego wniosku, podpisanego 
przez oboje rodziców w sekretariacie przedszkola (w godzinach 7:00 – 15:00) w terminie  
od 15 lutego 2022r. do 18 marca 2022r. Druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać 
w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej www.przedszkole.izabelin.pl. 
 
5. Rodzice mają możliwość złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do dwóch gminnych przedszkoli. W tym 
przypadku we wniosku koniecznie należy zaznaczyć przedszkole pierwszego wyboru. 
 
6. W przypadku mniejszej liczby złożonych wniosków, niż jest wolnych miejsc organizacyjnych – 
rekrutację przeprowadza dyrektor przedszkola. 
 
7. W przypadku większej liczby złożonych wniosków, niż jest wolnych miejsc organizacyjnych – 
rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 
 
8. Do Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie przyjmowane są dzieci 
zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin. 
 
9. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek z pkt 8, niż wolnych miejsc  
w przedszkolu: 
 

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria 
zawarte w ustawie prawo oświatowe: 

a) wielodzietność rodziny kandydata (gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci); 
 b) niepełnosprawność kandydata; 
 c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (pojęcie to obejmuje pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 



osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem); 

 g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 
 Wyżej wymienione kryteria mają taką samą wartość punktową – po 10 pkt 
 

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami na drugim etapie rekrutacji zostaną rozpatrzone kryteria określone przez organ 
prowadzący (Uchwała nr XXII/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r.): 

a) rodzina dziecka objęta pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie - 3 pkt; 
b) jeden z rodziców, jako mieszkaniec Gminy Izabelin, rozlicza się w Urzędzie Skarbowym 
Warszawa – Bielany – 2 pkt, w przypadku gdy dwoje rodziców, jako mieszkańcy Gminy Izabelin, 
rozliczają się w Urzędzie Skarbowym Warszawa- Bielany – 4 pkt; 

 c) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w placówkach oświatowych 
 prowadzonych przez Gminę Izabelin – 2 pkt. 
 
10. Do wniosku rodzic zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
zawartych w punkcie 9, ppkt 1: 
 1) oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka – dotyczy lit. a); 
 2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573, 1981) – dotyczy lit. b), c), d), e); 

 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 – dotyczy lit. f); 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r., poz. 821, oraz z 2021r.  
poz. 159, 1006, 1981, 2270, 2328) – dotyczy lit. g). 

 
11. Dokumenty wymienione w punkcie 9, ppkt 2 należy składać w postaci: 
 1) notarialnie poświadczonej kopii; 

2) urzędowo poświadczonego, zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  
Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; 

 3) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka. 
 
12. Potwierdzeniem spełnienia przez dziecko dodatkowych kryteriów zawartych w  pkt 9 ppkt 2) lit. a) 
i c) jest złożenie oświadczenia, według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej 
www.przedszkole.izabelin.pl, dostępnego również w sekretariacie przedszkola, które rodzic składa pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dla kryterium określonego w pkt 9 
ppkt 2 lit. b) potwierdzeniem jest: 

1) w przypadku składania zeznania podatkowego bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym – kopia 
pierwszej strony zeznania podatkowego rodzica albo obojga rodziców,  zawierająca 
potwierdzenie wpływu; 

2) w przypadku nadania zeznania podatkowego w placówce pocztowej operatora publicznego – 
kopia  pierwszej strony zeznania podatkowego rodzica albo obojga rodziców, wraz z kopią 
potwierdzenia nadania; 

3) w przypadku złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną – kopia  pierwszej strony 
zeznania podatkowego rodzica albo obojga rodziców, wraz z urzędowym potwierdzeniem 
odbioru – skierowanego do Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany w roku poprzedzającym 
rok złożenia wniosku. 



 
13. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści "Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 
 
14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: 

1) zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, (przewodniczący 
wyznacza termin przedstawienia dokumentów).          

 2) zwrócić się do Wójta Gminy Izabelin celem potwierdzenia okoliczności zawartych  
w oświadczeniach. 
 
15. Wójt Gminy Izabelin, w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta   
z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 
informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje 
lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka. 
 
16. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 
17. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 
 
18. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala 
kolejność przyjęć. 
 
19. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania                                             
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji, 
przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka 
Wójta Gminy Izabelin.  W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne 
publiczne albo publiczną inna formę wychowania przedszkolnego albo niepubliczne przedszkole, które 
mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego przedszkola powinien być zbliżony  
do czasu pracy odpowiednio przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka. 
 
20. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Izabelin  urodzone w 2019 
i nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna może rozpatrzyć wnioski rodziców dzieci 
urodzonych w miesiącach styczeń-luty 2020 roku. 
 
21. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy Izabelin i nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza Gminy 
Izabelin, uwzględniając kryteria określone w punkcie 9. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców 
zamieszkałych poza terenem Gminy Izabelin, a jednocześnie pracujących na terenie Gminy Izabelin  
i na jej rzecz. 
 
22. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości  w holu 
głównym przedszkola. Listy te podaje się w porządku alfabetycznym w terminie określonym  
w harmonogramie rekrutacji. 
 
23. W terminie  do 26 kwietnia 2022r. do godz. 15.00 rodzic ma obowiązek złożyć                                                  
w sekretariacie Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie pisemne 
oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Niezłożenie oświadczenie równoznaczne jest  
z rezygnacją  z przyjęcia dziecka do przedszkola. 
 
 



24. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości w holu głównym 
przedszkola. Listy te podaje się w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, które 
uprawniają do przyjęcia, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 
 
25. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 
rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia przez rodzica dziecka w ww. wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawierać przyczynę 
odmowy przyjęcia. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola 
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
26. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało 
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie 
uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku. 
 
27. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola oraz kontynuujących wychowanie przedszkolne w roku 
szkolnym 2022/23  będą zobowiązani do wypełnienia karty informacyjnej o dziecku. Karta ta zawiera 
istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które 
pozwolą zapewnić dziecku właściwą opiekę, odżywianie i metody dydaktyczno-wychowawcze.  
Druk karty dostępny będzie w sekretariacie przedszkola lub na stronie www.przedszkole.izabelin.pl. 

 
 


