
Zasady  rekrutacji  dzieci  do Samorządowego Przedszkola 

w Czernichowie  na  2023/2024 r  
 

Podstawa  prawna   :    

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 listopada 2022 r w sprawie  

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z dnia 25 listopada 2022r ,poz. 2431) 

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia  

kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów  

Zarządzenie Nr.5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2023 r 

Statut Samorządowego Przedszkola w Czernichowie z dnia 17.11.2017r z późn.zm.  

 

1. Do Samorządowego  Przedszkola w Czernichowie   przyjmowane  będą 

dzieci zamieszkałe na obszarze   gminy Czernichów . 

2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba 

dostępnych miejsc,  zostanie przeprowadzone dwu etapowe  

postępowanie  rekrutacyjne  wg określonych kryteriów.  

3. Na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria ustawowe ( w/w kryteria mają  jednakową  

wartość pkt ) :     

• dziecko  z rodziny wielodzietnej ( min troje dzieci ) 

• dziecko niepełnosprawne  

• dziecko mające niepełnosprawnego rodzica 

• dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo  

• dziecko  objęte pieczą zastępczą  

• dziecko  rodziców samotnie  wychowujących  

4. W drugim etapie   na pozostałe  miejsca  przyjmowane będą dzieci  

wg  kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy z dnia 

 23 lutego 2015r ,tj.  :  

• dziecko  obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica 

(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko 

pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospod. 

lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w 



systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, 

na który jest prowadzona rekrutacja)- 10 pkt  

• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego  5 pkt      

• dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym  –   5 pkt  

• dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic 

(opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją) 

podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem 

zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt  

• dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie 

kontynuować edukację w danym przedszkolu - 2 pkt   

• dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego 

przedszkola  z powodu braku wolnych miejsc  - 2 pkt 

5. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu  

wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów  będą  

przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie z w/w kryteriami  
 

 

 

 

 


