
Rekrutacja do publicznych 

przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego,  

szkół i placówek 

- zmiany w ustawie                               

o systemie oświaty 
 

 



ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.   

o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych 

ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 
obowiązująca  

od 18 stycznia 2014 r.  



wprowadza nowy rozdział 2 a 

(art. 20a – 20zh) 

Przyjmowanie do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych 

form wychowania 

przedszkolnego, publicznych 

szkół i publicznych placówek   

 



publiczne przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego oraz szkoły i placówki prowadzone 

przez: 

• jednostki samorządu terytorialnego, właściwych 

ministrów;  

• osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne;  

• niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne 

formy wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 90 ust. 1b i 1c uso. 

 

Podmioty zobowiązane do stosowania zasad 

rekrutacji wynikających z ustawy: 

 



Osoby, które z przyczyn losowych mają trudniejszą 
sytuację rodzinną, zdrowotną uzyskują od państwa 

szczególną pomoc.  

Pomoc państwa dla tych osób wynika z treści  
 art. 69 i 71 ust. 1 Konstytucji RP 

Kryteria rekrutacji – I grupa: 



Kryteria rekrutacji – I grupa: 

w przypadku dzieci                       
i młodzieży  

(art. 20c ust. 2): 

w przypadku osób 

pełnoletnich  

(art. 20g ust. 2 pkt 2): 
 

• wielodzietność rodziny 
kandydata 

• niepełnosprawność kandydata 

• niepełnosprawność jednego  
z rodziców kandydata 

• niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 

• niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 

• samotne wychowywanie 
kandydata przez rodzica 

• objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 

 

• wielodzietność rodziny 
kandydata 

• niepełnosprawność kandydata 

• niepełnosprawność dziecka 
kandydata 

• niepełnosprawność innej osoby 
bliskiej, nad którą kandydat 
sprawuje opiekę 

• samotne wychowywanie 
dziecka przez kandydata 

 



Kryteria I grupy 

Kryteria 
rekrutacji – I 

grupa  

(cyt. art. 20c ust. 2)  

(cyt. art. 20g ust. 2 
pkt 2) 

 

• brane są pod 
uwagę 
łącznie 

• mają 
jednakową 
wartość  



 

 

Kryteria rekrutacji – II grupa  

(cyt. art. 20c ust. 4): 

 

 • kryteria uwzględniające zakres 

społecznych potrzeb dzieci i rodziny 

 

• ich  zaspokojenie sprzyja 

wychowawczej i opiekuńczej roli 

rodziny 

 

• zabezpiecza lokalne potrzeby 

społeczne 

 



Kryteria 
rekrutacji – 

II grupa  
art. 20c ust. 4       
art. 20e ust. 3         
art. 20o ust. 4       
art. 20p ust. 3 

 

• kryteria te określa 
organ prowadzący 

• kryteria z tej grupy 
mogą mieć różną 
wartość, 

• organ prowadzący 
określa punkty dla 
poszczególnych 
kryteriów  

• tę grupę kryteriów 
można uzupełnić o 
kryterium dochodu na 
rodzinę  

Kryteria II grupy 



Kryteria uwzględniające indywidualne 

zdolności kandydatów, ich 

predyspozycje i zainteresowania. 

Kryteria uwzględniane przy 

przeprowadzaniu rekrutacji do szkół  

i placówek wymagających specjalnych 

predyspozycji. 
 

 (Nie dotyczą przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego) 

Kryteria rekrutacji – III grupa:  
 



Kryteria rekrutacji – III grupa 

  
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych (art. 20f ust. 2): 

• wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego przez OKE 

• wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych  

• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  

• wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na który zgodę wydało 

MEN - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych 

predyspozycji 



  

W przypadku szkół prowadzących szkolenie sportowe 

(art. 20h ust. 6): 

• wyniki sprawdzianu lub egzaminu przeprowadzanego przez OKE 

• wyniki prób sprawności fizycznej  

• świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej                      

lub gimnazjum z wyróżnieniem 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum  

• w przypadku rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego                

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wybranych przez dyrektora 

Kryteria rekrutacji – III grupa 



W przypadku szkół z oddziałami dwujęzycznymi                     

(art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2): 

• wyniki sprawdzianu  lub  egzaminu przeprowadzanego przez OKE 

• wynik sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji do gimnazjum  

• wynik sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych  

• świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum       

z wyróżnieniem 

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum  

• w przypadku rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej wymienione                       

na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego                       

i matematyki, języka obcego nowożytnego oraz z jednego obowiązkowego 

zajęcia edukacyjnego wybranego przez dyrektora 

Kryteria rekrutacji – III grupa 



Kryteria 
rekrutacji – III 

grupa:  
art. 20f ust. 2; art. 20h 
ust. 6; art. 20i ust. 2 

 i art. 20j ust. 2 

 

• sposób 
punktowania 
kryteriów z tej 
grupy określi                    
w rozporządzeniu 
MEN 

• kryteria będą 
jednolicie 
punktowane          
w całym kraju 

Kryteria III grupy 



Zasady rekrutacji 
  

 



Publiczne przedszkola i inne formy wychowania 

przedszkolnego (art. 20c): 

 
  

• Postępowanie rekrutacyjne jest rozpoczynane na wniosek rodziców 

 

Warunki  

zamieszkanie na 
terenie gminy 

1 etap  

Ustawowe kryteria           
I GRUPY 

2 etap 

nie więcej niż 6 kryteriów              
II GRUPY ustalonych przez 
organ prowadzący, 

dla których organ ustala liczbę 
punktów, które mogą mieć 
różną wartość, 

w tym fakultatywnie kryterium 
dochodu ustalone przez 
organ prowadzący  



Kryterium dochodu (art. 20c ust.5) 

• kryterium dochodu określa organ 

prowadzący w stosunku procentowym  do 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 

1623, 1650) 

• spełnienie tego kryterium jest potwierdzane 

oświadczeniem rodzica kandydata 



Rekrutacja w okresie przejściowym tj. na 2014/15 rok w publicznym 

przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego  

(art. 6 ustawy zmieniającej)  

 
1 etap 

Kryteria I GRUPY określone 
zostały ustawowo (art. 20c 
ust. 2 ustawy zmienianej). 

2 etap 

Kryteria  II GRUPY określa dyrektor 
w uzgodnieniu z wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta). 
Kryterium dochodu może określić 
organ prowadzący. 

Liczbę pkt. za kryteria określa 
dyrektor w uzgodnieniu z wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta). 
Spełnianie kryteriów przez kandydata 
jest potwierdzane odpowiednimi 
zaświadczeniami. 

  

 

 



Terminy 

 

W  rekrutacji na rok szkolny 2014/15 terminy:  

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego 

 

określa dyrektor w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, 

prezydentem miasta) -art. 6 ust. 2 ustawy zmieniającej. 

 

Docelowo terminy zostaną określone w rozporządzeniu 

MEN (art. 20l pkt 3 w związku z art. 20w ust. 2) 



Osoby zamieszkałe poza terenem danej gminy 
można przyjąć do przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, o ile są wolne 
miejsca. 

W przypadku większej liczby kandydatów 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne  
na zasadach określonych dla kandydatów 
zamieszkałych na terenie gminy. 



Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 

 (art. 20e ust.1 i art. 20u): 

 

  

 

 

• do szkoły z wyznaczonym obwodem, dzieci 

zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmuje się                   

z urzędu 

• przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego                      

w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie 

zgłoszenia rodzica  



Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (art. 20e ust. 3): 

 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w 

danej szkole na wniosek rodziców 

• W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do gimnazjum przyjmowani są laureaci 

konkursów przedmiotowych 

 
 
warunki 

w szkole są wolne miejsca  

rodzice złożyli wniosek 

1 etap   

Kryteria określone przez organ 
prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych,  dla 
których organ przyznaje określoną liczbę 
punktów, które mogą mieć różną 
wartość, w tym fakultatywnie kryterium 
dochodu ustalone przez organ 
prowadzący  



Kryterium dochodu (art. 20e ust.3) 

• kryterium dochodu określa organ 

prowadzący w stosunku procentowym  do 

kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, 

1623, 1650) 

• spełnienie tego kryterium jest potwierdzane 

oświadczeniem rodzica kandydata 



W szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie 

przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16  
(art. 8 ust. 1i art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej): 

 

 
• kryteria oraz sposób przeliczania na punkty 
określa statut szkoły  

• dyrektor podaje kryteria kandydatom do 
wiadomości nie później niż do końca lutego 
danego roku  

• dla gimnazjów ustala   



Terminy 

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 2014/15         

i 2015/16 terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane 

dokumenty, terminy składania dokumentów określa statut szkoły 

podstawowej (art. 8 ust. 1  ustawy zmieniającej). 

 

Dla gimnazjów terminy przeprowadzania rekrutacji oraz terminy  

składania dokumentów określa właściwy kurator oświaty. 

W przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego 

jego termin wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) - art. 9 ust. 2 - 3 ustawy 

 zmieniającej.  

 

Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN (art. 20l pkt 3) 

 

 

 

 



Publiczne szkoły ponadgimnazjalne (art. 20f): 

 

W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad         

i laureaci konkursów przedmiotowych (art. 20 d ust. 1) 

W 
Warunki 

świadectwo 
ukończenia 
gimnazjum 

zaświadczenie 
lekarskie (szk. 
zawodowe) 

1 etap 

Kryteria III 
GRUPY 

2 etap 

Problemy 
zdrowotne, 
ograniczające 
możliwość 
wyboru kierunku 
kształcenia 
(opinia 
publicznej ppp) 

3 etap 

Ustawowe 
kryteria  I 
GRUPY 



Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: 

 Określone w ustawie kryteria III GRUPY 

w okresie przejściowym w rekrutacji na r.sz. 2014/15 – 2016/17  

Uwzględnia się m.in. 
oceny z języka 
polskiego oraz  trzech 
wybranych  
przedmiotów (art. 10 
ust. 2 i 10 ustawy 
zmieniającej) 

od rekrutacji na r.sz. 2017/18 

Uwzględnia się min. 
oceny z języka 
polskiego, 
matematyki oraz 
dwóch wybranych 
przedmiotów 

od rekrutacji na r.sz. 
2018/19 

Uwzględnia się m.in. 
wyniki z egz. gmin.         
z jęz. obcego 
nowożytnego na 
poziomie 
rozszerzonym (art. 10 
ust. 12 ustawy 
zmieniającej) 



W szkołach ponadgimnazjalnych w okresie 

przejściowym na rok szkolny 2014/15 i 2015/16  
(art. 10 ust. 2 ustawy zmieniającej): 

 

 
O przyjęciu do szkoły decydują kryteria 

ustalone przez dyrektora szkoły, 
uwzględniające kryteria „przejściowe” 

określone w ustawie 

  

• dla gimnazjów ustala   



Terminy i  sposób przeliczania na punkty  

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 

2014/15 i 2015/16 terminy: 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego 

oraz sposób przeliczania na punkty  

określa właściwy kurator oświaty w uzgodnieniu              

z dyrektorami (art. 10 ust. 1 i 9 ustawy zmieniającej).  

 

Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN 
(art. 20l pkt 3). 

 

 

 

 



Publiczne szkoły podstawowe sportowe                        

i mistrzostwa sportowego (art. 20h ust 1): 

 

 
warunki 
bardzo dobry stan 
zdrowia 

pisemna zgoda 
rodziców 

pozytywne wyniki 
prób sprawności 
fizycznej na 
warunkach  
ustalonych przez 
polski związek 
sportowy  

1 etap 

wyniki prób 
sprawności fizycznej 2 etap 

Ustawowe kryterium I 
GRUPY, dla których 
ustala się  jednakową 
wartość 



Publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne sportowe 

oraz mistrzostwa sportowego (art. 20h ust. 4): 

  

laureatów i finalistów olimpiad  oraz laureatów konkursów przedmiotowych 

musza spełnić wszystkie warunki, z pominięciem etapów rekrutacji (art. 20d 

ust. 2) warunki (z pominięciem etapów rekrutacji) 
 

warunki 

bardzo dobry stan 
zdrowia 

pisemna zgoda 
rodziców 

świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej lub 
gimnazjum 

pozytywne wyniki 
prób sprawności 
fizycznej 

1 etap 

Wyniki prób 
sprawności 
fizycznej 

2 etap 

Ustawowe kryteria 
III GRUPY  

3 etap 

Ustawowe kryteria 
I GRUPY, dla 
których ustala się  
jednakową wartość 



Publiczne szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego 

 

 

 

 

 

 

 W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny  

w latach 2014/15 i 2015/16  

 kryteria rekrutacyjne określa statut szkoły  

(art. 9  ust.1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej) 

  

próby sprawności ustala na dotychczasowych 

zasadach:  

• komisja rekrutacyjna lub trener albo instruktor  

• w przypadku szkół mistrzostwa sportowego 

zatwierdza polski  związek sportowy współpracujący 

ze szkołą  (art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej). 

 



Publiczne gimnazja dwujęzyczne (art. 20i): 

 • W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych 

(art. 20d ust. 1)  
 

warunki 

świadectwo 
ukończenia 
szkoły 
podstawowej 

pozytywny wynik 
sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 

1 etap łącznie  

wynik 
sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 

z 

Ustawowe 
Kryteria III 
GRUPY  

2 etap 

Ustawowe 
kryterium I 
GRUPY, dla 
których ustala 
się jednakową 
wartość 



Publiczne gimnazja dwujęzyczne  

 W okresie przejściowym w rekrutacji  

na rok szkolny 2014/15 i 2015/16: 

 

sprawdziany uzdolnień kierunkowych 

przeprowadza się na dotychczasowych 

zasadach ustalonych przez radę 

pedagogiczną (art. 9 ust. 4 ustawy zmieniającej). 

 

 



Publiczne szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne 
(art. 20j): 

 • W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad oraz  laureaci 

konkursów przedmiotowych z języka obcego będącego drugim językiem nauczania 

w danej szkole (art. 20d ust.3), 

• Pozostali ww. laureaci i finaliści od rekrutacji na r.sz. 2018/19  muszą spełnić 

warunek uzyskania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kompetencji językowych 

(art. 20d ust.3), 

 

 

 

warunki 

świadectwo ukończenia 
gimnazjum 

pozytywny wynik 
sprawdzianu kompetencji 
językowych (CKE) 

1 etap 

Łącznie: 

wynik sprawdzianu 
kompetencji językowych 
(CKE) 

Ustawowe Kryteria III 
GRUPY  

2 etap 

Ustawowe kryterium          
I GRUPY, dla których 
ustala się jednakową 
wartość 



Publiczne szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne  

 W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny  

2014/15 i 2015/16: 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza 

się na dotychczasowych warunkach ustalonych przez 

radę pedagogiczną (art. 10 ust. 3 ustawy zmieniającej). 

 

W rekrutacji na rok 2016/17 i 2017/18 

sprawdzian kompetencji językowych określa rada 

pedagogiczna (art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy zmieniającej). 

 

 

 



Publiczne szkoły policealne (art. 20g): 

 
 

 

warunki 

wykształcenie średnie 

zaświadczenie 
lekarskie (szk. 
zawodowe) 

1 etap 

Ustawowe kryterium I 
GRUPY, dla których 
ustala się  jednakową 
wartość 

2 etap 

Kolejność zgłoszeń 



  

W okresie przejściowym  

w roku 2013/14 

 

Terminy i kryteria określa statut szkoły  

(art. 13 ust. 3 ustawy zmieniającej) 

Publiczne szkoły policealne 



Terminy   

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 

2014/15 i 2015/16 terminy: 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego 

określa dyrektor w uzgodnieniu ze starostą, 

marszałkiem województwa lub właściwym ministrem  
(art. 13 ust.1 ustawy zmieniającej). 

 

Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN 
(art. 20l pkt 3). 

 

 

 

 



Publiczne szkoły dla dorosłych (art. 20k): 

  

 warunki 

Ukończenie  V klasy szkoły 
podstawowej – w rekrutacji do 
szkoły podstawowej 

Ukończenie 6-cio letniej szkoły 
podstawowej albo klasy szóstej 
lub siódmej 8-letniej szkoły 
podstawowej – w rekrutacji do 
gimnazjum 

Ukończenie gimnazjum albo  
8-letniej szkoły podstawowej  
w rekrutacji do liceum 
ogólnokształcącego  

Wykształcenie średnie oraz 
zaświadczenie lekarskie  
w przypadku rekrutacji do 
szkoły policealnej  

1 etap 

Ustawowe kryterium 
I GRUPY, dla 
których ustala się  
jednakową wartość 

2 etap 

Kolejność 
zgłoszeń 



 

W okresie przejściowym  

w roku 2013/14: 

 

Terminy i kryteria określa statut 

szkoły/placówki/ośrodka (art. 13 ust. 1 i 3) 

Terminy 



Terminy   

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 

2014/15 i 2015/16 terminy: 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego 

określa dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym (art. 13 ust.1 ustawy zmieniającej).  

 

Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN  
(art. 20l pkt 3). 

 

 

 

 



Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze  
(art. 20 o): 

  
 

 

 

 

 
 

 

warunki 

Zamieszkanie na 
terenie danego 
powiatu 

Możliwy etap 

Wynik badania 
uzdolnień 
kierunkowych 
(przeprowadzenie 
tego etapu 
uzależnione od 
decyzji dyrektora) 

1 etap 

Ustawowe kryteria 
I GRUPY,  dla 
których ustala się  
jednakową 
wartość 

2 etap 

Lokalne kryteria II 
GRUPY, dla 
których ustala się  
dowolnie punkty 



Terminy 

 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego  

 

 ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym 
(art. 20 w ust. 5) 



W okresie przejściowym  

w roku 2014/15 w publicznych placówki oświatowo-

wychowawczych: 

 

 

 

 

 

 

kryteria i terminy, sposób przeliczania punktów 

określa dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym 

(art. 14 ustawy zmieniającej). 

 

 

 

 



Publiczne placówki, 

zapewniające opiekę i wychowanie uczniom  

w okresie pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania (art. 20p): 

 

 

 

 

 
 

 

1 etap 

Łącznie: 

Ustawowe kryteria I GRUPY,  dla 
których ustala się  obowiązujące 
jednakowe wartości 

Lokalnymi kryteria II GRUPY, dla 
których ustala się  dowolnie 
punkty 

2 etap 

Kolejność zgłoszeń 

Terminy • ustala 



Terminy 

 

 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego  
 

 

Ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym (art. 20w ust. 5) 

 



Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  
(art. 20q): 

 
 

 
1 etap 

Ustawowe kryteria I GRUPY,  
dla których ustala się  
jednakową wartość 

2 etap 

Kolejność zgłoszeń 



W okresie przejściowym w roku 2013/14 na pozaszkolne 

formy kształcenia ustawicznego 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy i kryteria określa statut  

(art. 13  ust 3 ustawy zmieniającej) 



Terminy   

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok 

szkolny 2014/15 i 2015/16 terminy: 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów 

• postępowania uzupełniającego 

 określa dyrektor w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym  (art. 13 ust.1 ustawy zmieniającej).  

 
 

 

 

 



Kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 20r): 

 

warunki 

zaświadczenie 
lekarskiego 

1 etap 

Brak 
kwalifikacji 
zawodowych 

Możliwy etap 

Miejsce 
zamieszkania 
kandydata                  
(przeprowadze-
nie tego etapu 
uzależnione od 
decyzji organu 
prowadzącego) 

2 etap 

Ustawowe 
kryteria I 
GRUPY, dla 
których ustala 
się  jednakową 
wartość 

3 etap 

Kolejność 
zgłoszeń 



W okresie przejściowym  

w roku 2013/14 na kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

 

 

 

 

 

 

Terminy i kryteria określa statut  

 (art. 13  ust 3 ustawy zmieniającej) 

 

 

 



Terminy   

 

W okresie przejściowym w rekrutacji na rok szkolny 

2014/15 i 2015/16 terminy: 

• postępowania rekrutacyjnego  

• składania dokumentów  

• postępowania uzupełniającego 

określa dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym (art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej).  

 

Docelowo zostaną określone w rozporządzeniu MEN  
(art. 20l pkt 3). 

 

 

 

 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE: 

  

 

 

 

 

 
 

 

Wniosek składa 
się do: 

art. 20s, art. 20t, art. 20v,  

art. 20c ust. 4, art. 20e 
ust. 4, art. 20o ust. 4, 
20p ust. 3   

 

• dyrektora przedszkola, 
szkoły, placówki, 
ośrodka 

• ustawa określa 
wymagane dokumenty, 
oświadczenia i kopie 

• organ prowadzący 
może określić wzór 
wniosku 

• organ prowadzący 
określa dokumenty 
niezbędne do 
potwierdzenia 
kryteriów określonych 
przez ten organ 



Wniosek do przedszkola, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkoły i placówki (art. 20za ust.1)   

Wniosek może być złożony do nie więcej niż 

trzech wybranych:  

• przedszkoli  

• innych form wychowania przedszkolnego  

• szkół, 

chyba że organ prowadzący dopuści 

możliwość składania wniosków do większej 

niż trzech wybranych ww. podmiotów 



Wniosek do przedszkola, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkoły i placówki (art. 20za ust.2)  

We wniosku określa się kolejność wybranych 

przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół w porządku od najbardziej 

do najmniej preferowanych  



Dodatkowe dokumenty wymagane we wniosku  
(art. 20t ust. 7) 

 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  

 

 

 

 

 
 

 

zażądać dokumentów 
potwierdzających 

oświadczenia  

np. o dochodzie,  
o wielodzietności, 

o samotnym 
wychowaniu  

wyznacza termin 

zwrócić się do 
właściwego ze wzg. na 
zam. wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) 

o potwierdzenie 
tych oświadczeń  

wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) 

potwierdza w 
terminie 14 dni 

lub 



Dodatkowe dokumenty wymagane we wniosku  

(art. 20t ust. 8 i 9) 

 Potwierdzając oświadczenia wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) może:  

 

 

 

 

 
 

 

skorzystać z informacji, 
które zna z urzędu 

wystąpić do instytucji 
publicznych  o udzielenie 

informacji o okolicznościach  
zawartych w oświadczeniu  

oświadczenie o 
samotnym wychowaniu 

może być zweryfikowane 
w drodze wywiadu  

są zobowiązane do 
podania tych informacji, 

jeżeli mają takie 
informacje 



Dodatkowe dokumenty wymagane we wniosku 

 (art. 20t ust. 10) 

 Do potwierdzenia oświadczenia 

 

 

 

 
 

 

Wójt (burmistrz, 
prezydent 

miasta) może 
upoważnić: 

Kierownika ośrodka 
pomocy społecznej 

Kierownika innej 
jednostki org. gminy  

Inną osobę na wniosek 
kierownika OPS lub 

kierownika innej JOG 



Upowszechnienie wyników postępowania rekrutacyjnego  

(art. 20zc ust. 1-4) 

kandydat 

zakwalifikowany 

składa  

wymagane 

dokumenty 

na liście 

podaje się 

liczbę 

punktów, 

która 

uprawnia do 

przyjęcia 

na liście podaje się liczbę 

punktów, która uprawnia do 

przyjęcia oraz dzień 

podania do wiadomości listy 

opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej  



Procedura odwoławcza (art. 20zc ust. 5-9) 

W terminie 7 dni od 
dnia opublikowania 

listy kandydatów 
przyjętych i 

nieprzyjętych  

można wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej         

z wnioskiem                        
o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 
przyjęcia  

W terminie 5 dni od 
dnia wystąpienia z 

wnioskiem   

Komisja sporządza uzasadnienie, 
które zawiera: przyczyny odmowy 
przyjęcia w tym najniższą liczbę 
punktów, która upoważniała do 

przyjęcia oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał 



Procedura odwoławcza cd. 

W terminie 7 dni 
od dnia otrzymania 

uzasadnienia  

można wnieść 
odwołanie do 
dyrektora od 

rozstrzygnięcia 
komisji 

rekrutacyjnej 

W terminie 7 dni 
od dnia otrzymania 

odwołania  

dyrektor 
rozpatruje 
dowołanie 

Na rozstrzygnięcie 
dyrektora służy 
skarga do sądu 

administracyjnego 



Postępowanie uzupełniające (art. 20 zd) 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  

przedszkole, szkoła lub placówka dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 

uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca 

sierpnia.  
 



Przechowywanie danych i dokumentów (art. 20 ze): 

.  

 

. 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń korzysta z wychowani przedszkolnego 

lub uczęszcza do szkoły lub placówki. 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone              

w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez 

okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 



 

 

 

Dziękuję za uwagę. 


