
Zarządzenie Nr 2/2018
Wójta Gminy Serokomla 
z dnia 2 stycznia 2018r. 

w  sprawie  ustalenia  harmonogramu  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  oraz
postępowaniu  uzupełniającym  do  Przedszkola  Publicznego  przy  Zespole  Szkół  w
Serokomli oraz kryteriów i obowiązujących dokumentów w tych postępowaniach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t. j.
Dz. U. z 2017., poz. 1875 ze zm.) oraz art.153 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59),  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam  harmonogram  rekrutacji  do  Przedszkola  Publicznego  przy  Zespole  Szkół  w
Serokomli na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
 

§ 2.

Ustalam harmonogram postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w Przedszkolu przy
Zespole Szkół w Serokomli na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego pod uwagę będzie brany wyłącznie dochód rodziny. 

§ 4

Ustalam wzór karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola przy Zespole Szkól w Serokomli w
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Ustalam wzór deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkól w Serokomli.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  Serokomla  oraz  na  tablicy  ogłoszeń
Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Gminę Serokomla.

                                                                                                           Wójt Gminy 

                                                                                                       /-/  Piotr Chaber



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Serokomla nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
 W SEROKOMLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Od 1 marca do 30 marca 2018r.

do 6 kwietnia 2018r.

13 kwietnia 2018r.

do 20 kwietnia 2018r.

23 kwietnia 2018r.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego  
oświadczenia.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do przedszkola oraz liczby wolnych miejsc po przeprowadzonej rekrutacji.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Serokomla nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.

Harmonogram postępowania  uzupełniającego na wolne miejsca w Przedszkolu przy Zespole Szkół w
Serokomli na rok szkolny 2018/2019

od 4 maja do 11 maja 2018r.

do 16 maja 2018r.

21 maja 2018r.

Do 25 maja 2018r.

29 maja 2018r.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w obowiązujących przepisach.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci pisemnego  
oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do przedszkola oraz liczby wolnych miejsc po przeprowadzonej rekrutacji



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Serokomla nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SEROKOMLI

Dane dziecka

Imię: ………………………………………..         Drugie imię: ………………………………………….

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………..
.
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………

PESEL (w przypadku barku nr  PESEL  numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość): ……………………………………………………………….

Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………..................................................

Adres zameldowania dziecka( jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania)

…................................................................................................................................

Informacje dodatkowe

 rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci): ……………………………(należy podać liczbę dzieci)

          dziecko dwojga rodziców niepełnosprawnych/opiekunów niepełnosprawnych
dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego/opiekuna niepełnosprawnego
Rodzeństwo niepełnosprawne
dziecko niepełnosprawne
dziecko rodzica/ opiekuna samotnie je wychowującego
dziecko w rodzinie zastępczej
rodzeństwo w przedszkolu
istotne informacje o dziecku  (np. choroby, alergie, przyjmowane leki):
……………………………………………………………………………………………………

Kolejność wybranych przedszkoli publicznych (w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanego):

1)…………………………………………………………...............................………
2)…………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………… 

Pobyt   

dzi  ecka w placówce  (czynne od 7
30 

- 16
00

)

Godziny pobytu dziecka w placówce: od …………… do ……………,  

Posiłki

 śniadanie  zupa         II
 
danie



                                 Dane rodziców/ prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opi  ekunki dziecka Dane ojca/ prawnego opi  ekuna dziecka

Imię………………………................              Imię……………………………………………

Nazwisko…………………………….            Nazwisko………………………………………

Telefon kontaktowy …………………            Telefon

kontaktowy……………………………

Adres e-mail  ……………………………..    Adres  e-mail

…………………………………..

Adres zameldowania……………………..      Adres zameldowania………………………….

……………………………………………..      ……………………………………………..

Adres zamieszkania       Adres zamieszkania
(jeżeli inny niż adres zameldowania)        (jeżeli inny niż adres zameldowania)

…………………………………………. ……………………………………………

………………………………………… …………………………………………….

  pracuje zawodowo   pracuje zawodowo

  nie pracuje  nie pracuje

Do wniosku dołączam:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka
lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
prawomocny  wyrok  sądowy  orzekający   separację/rozwód  lub  akt  zgonu  oraz  oświadczenie  o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dokument poświadczający objęcie dziecka opieką w rodzinie zastępczej
oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Serokomla
inne dokumenty, potwierdzające prawo do preferencyjnego traktowania
………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym .
Niniejszym przyjmuję  do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
podaniu w  systemach informatycznych celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych
odbywa się będzie zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. 2016r.,
poz.922).

………………………………………              …………………………………
        Data przyjęcia zgłoszenia                                                (podpisy rodziców   / prawnych opiekunów)  

       (wypełnia placówka)



                                                           Załącznik  Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Serokomla
                                                                                         Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.

Data wpływu deklaracji……………………………..

DEKLARACJA
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ……………………………………………
w roku szkolnym 2018/2019

1. DANE O DZIECKU I RODZINIE

Imię (imiona)
i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Nr PESEL dziecka

Adres zamieszkania
dziecka

Miejscowość:………………………    Gmina:…………………….
Ulica:…………………………………………    nr …..…/……...

Imiona i nazwiska rodziców
dziecka

matki ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców dziecka (miejscowość, ulica, 
gmina)

Adres poczty elektronicznej
rodziców dziecka

Nr telefonu rodziców dziecka

2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka
ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych,
które rodzic chciałby w tym podać.

                                   TAK □                                                     NIE □
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Deklaruję, że od 1 września 2018 roku moje dziecko lub dziecko, nad którym sprawuję opiekę 
prawną będzie kontynuowało pobyt w Przedszkolu Publicznym w…………………………………..

przez ………….godzin dziennie tj. od godz.: …………… do godz.: …………….



4. WYMAGANE DO DEKLARACJI OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
DZIECKA

□  Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe.
    Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 
związanych z procesem rekrutacji do przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.           
 o ochronie danych osobowych.

Data……………………...2018r.         Czytelny podpis rodzica ( matki/opiekuna prawnego) ……………………………

Data……………………...2018r.         Czytelny podpis rodzica ( ojca/opiekuna prawnego) ……………………………..


