
Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Męcinka  na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w  roku

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca  roku szkolnego, w którym dziecko

kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne w Gminie Męcinka realizowane jest w przedszkolach

na podstawie  art.31 ust.1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z

2019r., poz. 1148 z późn.zm.)

Organizacja edukacji przedszkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2020/2021

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w : 

 Przedszkolu w Męcince w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince 

 Przedszkolu w Piotrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach 

 Oddziale  Zamiejscowym  w  Pomocnem,  wchodzącym  w  skład  Przedszkola  w

Piotrowicach.  

Edukacją  w  samorządowych przedszkolach  objęte  są  dzieci  trzy  –  cztero  -  pięcio  i

sześcioletnie oraz dzieci, którym został odroczony obowiązek szkolny. 

Dzieci  sześcioletnie (urodzone w 2014 roku ) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie

przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w

którym dziecko kończy sześć lat.  

Wszystkie dzieci sześcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym które będą

realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w przedszkolach. 

Wszystkie dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie (urodzone w 2015, 2016 i w 2017 roku )

biorące udział w postepowaniu rekrutacyjnym maja prawo do wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku  o przyjęcie,

wójt  wskaże rodzicom inne przedszkole lub punkt przedszkolny, który przyjmie dziecko. 

Postepowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 będzie

prowadzone  przez  Komisje  rekrutacyjne  powołane  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w

Męcince  oraz  w   Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w  Piotrowicach   przy  wsparciu  stron

internetowych szkół w terminach ustalonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Męcinka z dnia 22 stycznia 2020r.  

Uwaga : 

Dla przedszkoli nie określa się obwodów. 





                                                                                            Załącznik Nr 1  
                                                                                                             do Zarządzenia Nr 2/2020 

                                                                                                        Wójta Gminy Męcinka  

                                                                                                            z dnia 22 stycznia 2020 r.  

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

Data 
Etap rekrutacji/czynność rodzica 

od do 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

17 lutego 

godz. 8.00 

28 lutego  

godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez 
dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym 

roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli  

2 marca 

godz. 8.00 

 

31 marca 

godz. 15.00 

Złożenie w przedszkolu  podpisanego wniosku o 

przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA 

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata, należy dołączyć do wniosku.   
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  

o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  

należy dołączyć do wniosku. 

17 kwietnia 

godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

20 kwietnia 

godz. 8.00 
30 kwietnia 

do godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  
w przedszkolu, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

5 maja 

godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych 

Procedura odwoławcza 

od 6 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 
rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych 

8 czerwca 

godz. 13.00 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

9 czerwca 

godz. 8.00 

 

19 czerwca 

godz. 15.00 

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o 

przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 
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UWAGA 

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata, należy załączyć do wniosku .  

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  

o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  

należy załączyć do wniosku. 

22 czerwca 

godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych.  

23 czerwca 

godz. 8.00 

 

29 czerwca 

godz. 15.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  

w przedszkolu, do którego dziecko zostało 

zakwalifikowane. 

30 czerwca 

godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  

i nieprzyjętych. 

od 1 lipca  Procedura odwoławcza. 

31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 

 

 


