
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W DOBRONIU  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci  
6-letnie (rocznik 2015). Rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 
albo deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w danej placówce. 
Istnieje możliwość zapisania do oddziału przedszkolnego dzieci 5-letnich (rocznik 2016). Rodzice tych dzieci muszą 
złożyć także odpowiedni wniosek. 
Druki wniosków będą udostępnione w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.szkoladobron.pl 
Wypełnione wnioski należy składać w terminie 1 marca 2021 r. - 12 marca 2021 r. w sekretariacie szkoły. 
 
Terminarz naboru do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu 
 

• Od 1 marca do 12 marca 2021 r. – przyjmowanie wniosków 
• Od 15 marca do 19 marca 2021 r. – dokonywana będzie analiza wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną 
• 22 marca 2021 r. Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia  
• Od 23 marca do 26 marca 2021 r. – pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia   
• 30 marca 2021 r. – zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego 

 
KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYNYM  

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 
1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dobroń. 
 
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobroń,  niż wolnych miejsc  

w oddziale przedszkolnym, przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.  
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 
1) wielodzietność rodziny; 
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. 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
i niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy 
drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez  organ prowadzący szkołę. Są 
to następujące kryteria: 

 
 Kandydat zamieszkały na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Dobroniu  
 Kandydat posiada rodzeństwo w Szkole Podstawowej w Dobroniu  
 Lokalizacja oddziału przedszkolnego w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata 
 Lokalizacja oddziału przedszkolnego w pobliżu miejsca pracy jednego z rodziców lub w dogodnym 

położeniu ze względu na dojazd rodzica do pracy lub gdy miejsce zamieszkania jest objete siecią 
dowozów 

5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie Dobroń są przyjęci do oddziału przedszkolnego 
pierwszego wyboru, a oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na 
terenie gminy lub spoza gminy. 

 

     Rodzice dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, 
zamieszkałych w rejonie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu a przyjętych 
do innych oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do złożenia oświadczenia gdzie 
dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. 

http://www.szkoladobron.pl/

