
Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w 

Gródku nad Dunajcem na rok szkolny 2022/2023 

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad Dunajcem 

prowadzona będzie w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe 

(Dz.U.2021.1082.tj) 

1. Procedura rekrutacyjna do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad 

Dunajcem na rok szkolny 2022/2023 będzie rozpoczynać się od złożenia przez rodziców 

wniosku do dyrektora Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem w wyznaczonym terminie. 

2. Harmonogram rekrutacji do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” dostępny jest na 

stronie internetowej Zespołu Szkół w Gródku n/D (www.zsgrodek.com.pl) w zakładce 

Harmonogram Rekrutacji. 

3. Do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad Dunajcem na rok szkolny 

2022/2023 przyjmuje się dzieci, urodzone w latach 2019,2018. 

4. Do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad Dunajcem na rok szkolny 

2022/2023 przyjmuje się dzieci, które są samodzielne w zakresie czynności 

samoobsługowych (oświadczenie rodzica). 

 5. Do wniosku dołącza się: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

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 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 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, 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. (Dz.U.2020.0.821.tj.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) oświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata lub jego rodziców kryteriów 

dodatkowych określonych w Uchwale IX/66/2015 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 

17 czerwca 2015 r. 

Dokumenty o których mowa w ppkt 2-4 mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „ Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Definicja rodziny wielodzietnej i samotnie wychowującej dziecko: 

Zgodnie z art. 4 pkt. 42 i 43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe oraz 

http://www.zsgrodek.com.pl/


niektórych innych ustaw: 

a) wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, 

b) samotne wychowanie dziecka – oznacza to wychowanie dziecka przez 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. 

6. Do Punktu Przedszkolnego w Gródku nad Dunajcem przyjmuje się dzieci zamieszkałe na 

obszarze Gminy Gródek nad Dunajcem w wieku od 3 do 4. 

7. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w Punkcie Przedszkolnym 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

Etap I – kryteria ustawowe: 

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. 

 

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Punkt 

Przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, to na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone w 

Uchwale NR IX/66/2015 Rady gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17czerwca 2015 r.: 

Etap II – kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego: 

1) Dziecko jest zameldowane na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem – 30 pkt, 

2) Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym – 25 pkt, 

3) Dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie – 20 pkt, 

4) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotne i nie powróciło do pracy po urlopie 

macierzyńskim, bądź wychowawczym oraz podlega wsparciu w ramach systemu świadczeń 

rodzinnych – 15 pkt, 

5) Jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest bezrobotne i nie powróciło do pracy po urlopie 

macierzyńskim, bądź wychowawczym oraz nie podlega wsparciu w ramach systemu 

świadczeń rodzinnych – 10 pkt, 

6) Oboje rodziców/opiekunów prawnych są osobami bezrobotnymi – 5 pkt. 

8.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w II etapie postępowania o przyjęciu 

dziecka będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

9. Postępowanie rekrutacyjne do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Gródku nad 

Dunajcem przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w 

Gródku nad Dunajcem w którym mieści się Punkt Przedszkolny. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 



10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” 

w Gródku nad Dunajcem, jeżeli w wyniku postepowania rekrutacyjnego kandydat został 

zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Punkt Przedszkolny nadal będzie 

dysponował wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające  - wg 

Harmonogramu.  

12. Wzór wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania w: Zespole Szkół w Gródku nad 

Dunajcem lub na stronie internetowej: www.zsgrodek.com.pl. 

13. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonu:18 440 10 23. 

  

 

http://www.zsgrodek.com.pl/

