
Zasady rekrutacji uzupełniającej do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019 w oparciu o ustawę z dnia 

14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59) oraz Zarządzenia Wójta 

Gminy Siennica Różana Nr 15 z dnia 05 marca 2018. 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy  Siennica 

Różana:  

a) dzieci 3, 4, 5,6 -letnie (urodzone w latach 2015-2012),  

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem gminy Siennica Różana mogą 

ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane 

po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli punkt przedszkolny będzie dysponowała 

wolnymi miejscami.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do 

przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w postępowaniu uzupełniającym, które 

będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli punkt przedszkolny będzie 

dysponowało wolnymi miejscami.  

4. Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające będzie ogłoszone, jeżeli po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie pozostają jeszcze wolne miejsca. 

5. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.  

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w poniższych terminach: 

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania 
uzupełniającego 

1. Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym 

Nie dotyczy 

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 1-13 sierpnia 2018r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

21 sierpnia 2018r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

27 sierpnia 2018r. 

5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka  

do 7 dni od dnia podania do 
publicznej  
wiadomości listy kandydatów 
przyjętych  
 i kandydatów nieprzyjętych 

6. Przygotowanie i wydanie przez  
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

do 5 dni od daty złożenia 
wniosku  
o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia  
dziecka 

7. Złożenie do dyrektora odwołania od  do 7 dni od terminu 



rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu  
odmowy przyjęcia 

otrzymania pisemnego  
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania  
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu  
odmowy przyjęcia  

do 7 dni od dnia złożenia do 
dyrektora  
odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji  
rekrutacyjnej 

 

7. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w Punkcie Przedszkolnym nastąpi po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub 

mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i 

przyjętych w rekrutacji do punktu przedszkolnego. 

 8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2012-2015 ,które obecnie uczęszczają 

do punktu przedszkolnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 

kolejnym roku szkolnym w punkcie przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko (w terminie do 28 

lutego 2018 roku).  

9. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w punkcie przedszkolnym prowadzi się na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

11. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech 

placówek wychowania przedszkolnego.  

12. We wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego rodzice/prawni opiekunowie określają 

kolejność wybranych placówek wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanej. W przypadku złożenia wniosków do dwóch lub trzech placówek w punkcie 3 wniosku 

należy wpisać preferowane placówki w tym samym porządku.  

13. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające 

spełnianie kryteriów:  

1) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o wielodzietności rodziny kandydata,  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,  

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,  

4) orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,  

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,  

6) dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,   



14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być złożone także w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

15. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych we wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola, jest obowiązkowe.  

16. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów ustawowych i uzgodnionych z organem 

prowadzącym jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że 

kandydat danego kryterium nie spełnia.  

17. Ilekroć w zasadach rekrutacji jest mowa o:  

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,  

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie 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.  

18. Rodzic lub opiekun prawny pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w zasadach 

rekrutacji, powinien do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające określone sytuacje rodzinne.  

19. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

20. Wniosek rodzica/prawnego opiekuna rozpatruje komisja rekrutacyjna w punkcie przedszkolnym 

wskazanej na liście preferencji.  

21. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  

a) żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów  

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza  

termin przedstawienia dokumentów),  

b) zwrócić się do Wójta gminy Siennica Różana o potwierdzenie okoliczności zawartych  

w oświadczeniach.  

22.Wójt Gminy w Siennicy Różanej w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:  

a) korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,  

b) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,  

c) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym  

wychowywaniu dziecka.  



23. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.  

24. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna 

ustala kolejność przyjęć.  

25. W pierwszej kolejności do punktu przedszkolnego przyjmuje  się dzieci zamieszkałe na obszarze 

gminy Siennica Różana (wartość kryterium – 20 punktów) i jednocześnie zobowiązane do rocznego 

przygotowania przedszkolnego (wartość kryterium – 10 punktów).  

26. Jeżeli liczba kandydatów do punktu przedszkolnego   spełniających kryterium zamieszkania na 

obszarze gminy Siennica Różana jest większa lub mniejsza niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza 

się postępowanie rekrutacyjne, w którym pod uwagę brane są kryteria zaspokajające potrzeby 

osób, które z przyczyn losowych mają trudniejszą sytuację, w szczególności rodzinną lub 

zdrowotną.  

27. Zgodnie ustawą o systemie oświaty  na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego 

uwzględnia się następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata, ( 1 punkt) 

2) niepełnosprawność kandydata, ( 1 punkt) 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, ( 1 punkt) 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, ( 1 punkt) 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, ( 1 punkt) 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (1 punkt) 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. ( 1 punkt) 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość 1 punkt.  

 28. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola nie przyniesie rozstrzygnięcia, 

przeprowadza się kolejny – drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę następujące 

kryteria dodatkowe:  

1) dzieci, które korzystają z całodziennej opieki w Punkcie Przedszkolnym– 4 punkty,  

2) dzieci obojga rodziców pracujących( wykonujących prace na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilno – prawnej, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, 

wartość – 3 punkty. ( oświadczenie) 

3) dzieci , których rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim – 2 punkt ( oświadczenie) 

4) dzieci które podczas rekrutacji w poprzednim roku szkolnym zostały umieszczone na liście 

rezerwowej – 1 punkt 



W kryteriach dodatkowych uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające 

pogodzeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzające dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa.   

29. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie 

postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę złożenia 

wniosku. 

30. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w 

formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

31. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 23 do30 

kwietnia 2018 roku podpisują umowę na usługi oferowane przez punkt przedszkolny. Niepodpisanie 

umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do placówki 

wychowania przedszkolnego.  

32. Jako niezakwalifikowane rozumie się  dziecko, którego rodzice/opiekunowie nie złożyli kompletu  

wymaganych dokumentów, bez możliwości ich uzupełnienia po upływie terminu składania wniosków 

wraz załącznikami. 

33. Komisja rekrutacyjna:  

a) przyjmuje dziecko do punktu przedszkolnego , jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice 

złożyli komplet wymaganych dokumentów 

b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

34. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:  

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

dziecka do punktu przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  

b) wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  

c) od rozstrzygnięcia  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej  służy 

skarga do sądu administracyjnego.  

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku 

w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 257, tel: 82-575-92-14 

II. Wskazanie inspektora ochrony danych 



Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Dołhan 

email: informatyk@siennicarozana.lh.pl adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. Synów 

Pułku w Siennicy Różanej, 22-304 Siennica Różana 257 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej: RODO), w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2159 ze zm.), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych 

form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657). 

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, może być 

również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych 

kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g oraz j RODO. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 

wykonania zadań wynikających z ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw szczególnych. 

W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów 

szczególnych, na przykład wizerunek ucznia, koniecznym będzie wyrażenie przez rodziców lub 

opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

 Państwa dane osobowe są przekazywane: 

1. podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane, 

2. podmiotom prowadzącym serwer, na którym przechowywane są dane, 

3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych, 

m.in. System Informacji Oświatowej – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Vulcan Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław), 

4. podmiotom, którym należy udostępniać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, m.in. 

Urząd Gminy  Siennica Różana, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, 

5. podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. 

  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

mailto:informatyk@siennicarozana.lh.pl


Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie 

tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań placówki oświatowej związanej z procesem 

edukacji. 

 Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe 

zostały zebrane. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów, m.in. 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.). 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Szkoła pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6. prawo do przenoszenia danych. 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Mogą Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przez 

Państwa przekazane na podstawie zgody, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. 

 


