
Regulamin rekrutacji dzieci 

do Oddziału Przedszkolnego 

i Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2156 oraz z

2016 r. poz. 35 i 64)

- Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegó-

łowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postę-

powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

- Zarządzenie Nr 106/VII/16 Wójta Gminy Trzciana z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzu-

pełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciana na

rok szkolny 2016/2017

- Uchwała nr XVIII/96/04 Rady Gminy Trzciana z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określa-

nia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Trzciana.



§1

WARUNKI REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych pla-
cówek oraz do klas pierwszych szkół wszystkich typów po przeprowadzeniu postępo-
wania rekrutacyjnego.

2. O  przyjęciu  dziecka  do  publicznego  przedszkola  oraz  dzieci  do  klas  pierwszych
w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzie-
ci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu.

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian or-
ganizacyjnych  pracy  szkoły  powodujących  dodatkowe  skutki  finansowe,  dyrektor
szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, dzieci
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów infor-
matycznych.

7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do pu-
blicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

8. Ilekroć w niniejszym paragrafie 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 wy-
rokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem.
9. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, w przypadku wol-
nych miejsc również z innej gminy. 

10. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w ust. 9, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjne-
go są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
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.



11. Kryteria, o których mowa w ust. 10, mają jednakową wartość.
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowa-

nia rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole
albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolny-
mi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kry-
teria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpeł-
niejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki za-
wodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ pro-
wadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzą-
cy w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Spełnianie tego kryterium jest potwier-
dzane oświadczeniem rodzica kandydata.

14. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 12 i 13,
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryte-
rium może mieć różną wartość.

15. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej
gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 9-14,
dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej for-
mie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamiesz-
kałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Przepisy ust. 10-14 stosuje się odpowiednio.

16. Przepisy ust. 9-15, 17 i 18 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym
przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

17. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 13, rozumie się dochód, o którym
mowa w art. 3. pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach okre-
ślonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu,
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społecz-
ne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdro-
wotne.

18. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 17, bierze się pod
uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 20s.

§2

WARUNKI REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje
się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępo-



waniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego ro-
dziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w § 1 ust. 13. Przepisy §1
ust. 17 i 18 stosuje się.

3.  Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej integracyjnej, oddziału integracyjnego w pu-
blicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełno-
sprawność.

§3
KOMISJA REKRUTACYJNA

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szko-
ły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku innej formy
wychowania przedszkolnego – co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszko-
lu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.

2.  Jeżeli w szkole, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne albo w
przedszkolu lub szkole podstawowej, o których mowa w ust. 1, jest zatrudnionych
mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub
przedstawiciela organu prowadzącego.

3. W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsta-
wiciela lub przedstawicieli organu prowadzącego, o których mowa w ust. 2, wyznacza
wójt.

4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do da-
nej szkoły.
5. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany
osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnio-
skami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny po-
siedzeń komisji.
8. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalony-
mi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
10. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
11. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania infor-
macji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać do-
bra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane przez przewodniczącego lub osobę
przez niego wyznaczoną. 



13. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia ko-
misji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na
posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół
podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
14. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1) listę kandydatów według złożonych wniosków;
2) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły i oddziału przedszkolnego wraz
z informacją o podjętych czynnościach;
3)  informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
4) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadze-
niu postępowania rekrutacyjnego;
5) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
6) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
15.  Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także termi-
ny składania dokumentów:
1) do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – zarządzenie Wójta Gminy
Trzciana w sprawie ustalania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
nieuzupełniającym do przedszkoli i szkól prowadzonych przez Gminę Trzciana na dany rok
szkolny – załącznik nr 1 
2) do klas pierwszych szkół podstawowych – zarządzenie Wójta Gminy Trzciana w sprawie
ustalania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu nieuzupełniającym do
przedszkoli i szkól prowadzonych przez Gminę Trzciana na dany rok szkolny – załącznik nr 2

§4
WNIOSKI REKRUTACYJNE

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, publicznej szkoły zwany dalej "wnioskiem", składa się odpowiednio
do dyrektora wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły,
a w przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - do dy-
rektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;

2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku nu-
meru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wy-

chowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych;

      3 . Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w §1

ust. 10, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-

ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie



równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadne-
go dziecka wspólnie z jego rodzicem

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez or-
gan prowadzący, o których mowa w §1 ust. 12;

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący
określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3  mogą być składane także w postaci kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
5.  Oświadczenia, o których mowa ust. 3 pkt 1-3, 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.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszywych zeznań.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okolicz-
ności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 , w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności
w terminie 14 dni.
7.  W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt właściwy ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może
wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych
w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa wart.
23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
8.  Na żądanie wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji
co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
9. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 7 i 8, wójt  właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierowni-
ka innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka po-
mocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

§5
PUBLIKACJA ORAZ SPOSOBY ODOWŁYWANIA SI Ę OD DECYZJI KOMISJI

REKRUTACYJNEJ 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandy-
data do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
i publicznej szkoły.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.



3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kan-
dydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowa-
nia przedszkolnego, publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umiesz-
czenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.  Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komi-
sji rekrutacyjnej.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić pisemnie do komisji rekrutacyj-
nej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego pu-
blicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szko-
ły. 
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8.Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uza-
sadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnię-
cia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od-
wołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publicz-
na inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, dyrektor przedszkola, szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

11. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyj-
ne.

12. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpo-
wiednio.

12.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do koń-
ca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicz-
nym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo
uczęszcza do danej publicznej szkoły. 

13. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekru-
tacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wy-
chowania przedszkolnego, publicznej szkole, które przeprowadzały postępowanie re-
krutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szko-
ły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało za-
kończone prawomocnym wyrokiem.

15. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wy-
chowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne



miejsca w publicznym przedszkolu lub w publicznej innej formie wychowania przed-
szkolnego. 

16. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej in-
nej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny de-
klarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej in-
nej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin roz-
poczęcia postępowania rekrutacyjnego.

17. Rodzic kandydata zobowiązany jest do  potwierdzenie przez niego woli przyjęcia
dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pu-
blicznej szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia. 

§6
ZAŁĄCZNIKI

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej
PSP w Kierlikówce.

2. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
przy PSP w Kierlikówce. 

3. Zgłoszenie do klasy pierwszej PSP w Kierlikówce. 
4. Oświadczenia. 


